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บทคัดย่อ  
 

ชื่อการศึกษาส่วนบุคคล : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
  พ.ศ. 2559เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี   
   (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ของจังหวัดให้ตรงกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนในจังหวัด รวมทั้งมีการก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวจะมีการด าเนินการในลักษณะแผนงาน/
โครงการ  งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่ามีความสอดคล้องกับศักยภาพ  สภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในจังหวัด  รวมทั้ง  ทิศทางการพัฒนาจังหวัดมากน้อยเพียงใด รวมถึง 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยใช้ CIPP 
Model ซึ่งประกอบด้วยการประเมินด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ
และด้านประสิทธิผล  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการที่ก าหนดไว้ใน
การศึกษาวิจัย  ได้แก่  ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ  ผู้มีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการ จ านวน 
๔๕๐ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าแบบสอบถามมาตรวจ
ความถูกต้องครบถ้วนและท าการประมวลผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                   ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุอยู่ในระหว่าง 31 – 
40 ปี  การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า  โดยบทบาทในชุมชน ส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม   ผลการประเมินการด าเนินโครงการ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ มีดังนี้  
                   ๑. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่า การด าเนินโครงการทุกโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ สอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และสอดคล้องกับความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี  
                   ๒. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าในการด าเนินโครงการทุกโครงการ พบว่า มีความ
เหมาะสม ในทุกด้าน ทั้งคุณภาพของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบที่ใช้ , ปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ 
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ,งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ,จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่
ใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนความรู้ ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการ ก็มีจ านวนเหมาะสม  
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          ๓.ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ทุกโครงการกลุ่มเป้าหมายได้มีการรับทราบ
การด าเนินโครงการ , มีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ , มีส่วนร่วมในการท าประชาคม
ในการให้ข้อมูลในระดับปานกลาง และกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ , มีส่วนร่วมใน
การพิจารณารายละเอียดโครงการ , มีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการ น้อยมาก นอกจากนี้ได้มีส่วน
ร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในระดับปานกลางและได้ใช้ประโยชน์จากโครงการใน
ระดับมาก  
                    ๔. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่าทุกโครงการมีประโยชน์          
โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพ, โครงการมีส่วนสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงาน
ท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้น  , โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพ้ืนที่ ,โครงการไม่มีการ
ทุจริตคอรัปชั่นและมีการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง และการด าเนิน
โครงการมีข้อบกพร่องน้อยมาก เพียงร้อยละ 10.0 
                    ๕. ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการ พบว่า การด าเนินโครงการทุก
โครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นมากในทุก ๆ ด้าน ทั้งความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ
ครัวเรือนดีขึ้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน  ส่วนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นน้อยที่สุด   
                     ๖. ผลการประเมินด้านประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ พบว่าในทุกประเด็นของ
การประเมินโครงการทั้ง ๓ โครงการมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่สูง 8 ประเด็น โดยด้านประโยชน์ของ
โครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน มีประสิทธิผลมากที่สุด  ( X =3.96)  รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ ( X =3.89) ด้านการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ               
( X = 3.88) ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าประชาคม/เสนอโครงการ      
( X = 3.84)  ด้านความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ ( X = 3.79)  ด้านความเหมาะสมของการ
ด าเนินโครงการ  ( X = 3.78)  ด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับการด าเนิน
โครงการ ( X = 3.77) และ ด้านระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ ( X = 3.74)   
 

                     ส าหรับการเปรียบเทียบโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาสจ านวน ๓ โครงการ  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง  ๓  ยุทธศาสตร์  กับองค์ประกอบในการประเมินโครงการ   ซ่ึงเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบ
โครงการต่าง ๆ  กับองค์ประกอบในการประเมินโครงการด้านตา่ง ๆ   ได้แก่    การประเมินสภาพแวดล้อม  
การประเมินปัจจัยน าเข้า  การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิตของโครงการ  การประเมินผลกระทบ
ของโครงการและการประสิทธิผลของโครงการ มีดังนี้ 
                   ๑. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย   ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่    
ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่     และความสอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
พบว่า โครงการราษฎร-์รัฐ  รว่มใจ  สู่ใต้สันติสุข  มีความสอดคล้องมากที่สุด  รองลงมาคือ โครงการพัฒนา
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการของดีเมืองนรา เป็นล าดับสุดท้าย  ส่วน
ความสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม   และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ พบว่าโครงการราษฎร์ – รัฐ 
ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุขมีความสอดคล้องมากที่สุด รองลงมาคือโครงการของดีเมืองนรา และโครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นล าดับสุดท้าย 
 



ค 
 

                    ๒. ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ เช่น คุณภาพ/ปริมาณของปัจจัยการผลิต 
งบประมาณ บุคลากร พบว่า คุณภาพและปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ งบประมาณ จ านวนของ
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ และความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า 
โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีคุณภาพและมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาโครงการของ
ดีเมืองนรา และโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น้อยที่สุด   
  3) ด้านกระบวนการของการด าเนินโครงการ เช่น การรับทราบการด าเนินโครงการ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการด้านต่าง ๆ พบว่า การรับทราบการด าเนินโครงการ โครงการ
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีการรับทราบการด าเนินโครงการมากที่สุด รองลงมาคือโครงการของดี
เมืองนรา  และมีการรับทราบการด าเนินโครงการน้อยที่สุด  คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ พบว่า 
โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ  สู่ใต้สันติสุข เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาโครงการ
ของดีเมืองนรา และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการ
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาก รองลงมาโครงการพัฒนา
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ          
น้อยที่สุด คือ โครงการของดีเมืองนรา ส าหรับการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการ พบว่า 
โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการมากที่สุด   
รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และประชาชนมีส่วนร่วม
ในการใช้ประโยชน์จากโครงการน้อยที่สุด คือ โครงการของดีเมืองนรา  

 4) ด้านผลผลิตโดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลผลิตของการด าเนิน
โครงการ เช่น ประโยชน์ของโครงการ การสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้นพบว่า
โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ได้รับประโยชน์จากโครงการ มากที่สุด รองลงมาโครงการ
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และได้รับประโยชน์จากโครงการน้อยที่สุด 
คือ โครงการของดีเมืองนรา  ส าหรับ การแก้ไขปัญหาความยากจน  ความส าเร็จของโครงการ และการ
ไม่มีการทุจริตพบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  มีการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความส าเร็จมากที่สุด  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา และน้อยที่สุด  คือโครงการพัฒนาและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และการไม่มีความบกพร่องของโครงการ  พบว่า โครงการของดี
เมืองนรา  ไม่มีความบกพร่องของโครงการมากที่สุด รองลงมาโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข และ
ไม่มีความบกพร่องของโครงการน้อยที่สุด คือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

 5) ด้านผลกระทบโดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลกระทบของการด าเนิน
โครงการ เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพ การเพ่ิมขึ้นของรายได้ของครัวเรือน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของครัวเรือน สุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  
มีผลกระทบต่อการสร้างงาน/สร้างอาชีพการเพ่ิมขึ้นของรายได้ของครัวเรือน คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึ้น สุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  มากที่สุด รองลงมาโครงการของดี
เมืองนรา และมีผลกระทบดีขึ้นน้อยที่สุด คือ   โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 



 

                                              ง 

พระราชด าริ  ส่วนความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครัวเรือน ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความไว้วางใจเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  
พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีผลกระทบต่อความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ
ครัวเรือน , ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
ไว้วางใจเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐดีขึ้นมากที่สุด รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมีผลกระทบต่อความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ
ครัวเรือนดีขึ้นน้อยที่สุดคือ โครงการของดีเมืองนรา  ส าหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พบว่า 
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีผลกระทบต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้นมากที่สุด  รองลงมาโครงการ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข และมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้นน้อยที่สุด คือ โครงการของดีเมืองนรา                                                 

               6) ด้ านประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพของ              
การด าเนินโครงการ พบว่า ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ การตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการครัวเรือน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X =3.69) 
รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ( X =3.59) และมีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนาและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ( X =3.41 )  ในส่วนการประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ 
พบว่า โครงการของดีเมืองนรา มีประสิทธิผลมากที่สุด (X = 3.88) รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ( X =3.63)  และมีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ โครงการราษฎร์   
- รัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ( X = 3.56)  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท าประชาคม/เสนอโครงการ  
พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุขและ โครงการของดีเมืองนรา มีประสิทธิผลมากที่สุด         
( X =3.79) และรองลงมามีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ( X =3.23) ส าหรับความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการของดี
เมืองนรา มีประสิทธิผลมากที่สุด  ( X =3.76)  รองลงมาโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข          
( X =3.72.)  และมีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ( X =3.45)   ประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
มีความเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ และระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ 
พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  มีประสิทธิผลมากท่ีสุด ( X =3.77) รองลงมาโครงการ
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ( X =3.72) และโครงการของดีเมืองนรา             
มีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ ( X =3.69)   

                ๗) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดนราธิวาส ประจ าป ี๒๕๕๙ จากการศึกษาสามารถประมวลได ้ดังนี้ 
           ๗.1  การมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการของประชาชน เห็นว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีมาก แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดโครงการควรเป็นโครงการที่ได้มาความต้องการของ
ประชาชนที่แท้จริง มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย   และมีข้อมูลจากทุกกลุ่มอาชีพเพ่ือให้ได้ 
 



จ 
 
ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุม และควรสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนอย่าง
จริงจัง รวมทั้งการสนับสนุนกลไกการด าเนินงานและกระบวนการจัดท าให้เป็นระบบมากขึ้น 
           ๗.2  การมีส่วนร่วมในการควบคุมการด าเนินการโครงการ  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน  
ผู้น าชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และควรให้มีระบบการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ และมีช่องทางการสื่อสารถึงประชาชนที่
เหมาะสม  
           ๗.3  การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  ควรให้มีตัวแทนประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนที่ก าหนดและควรมีช่องทางการรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารจากประชาชน เพ่ือรับทราบข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นรับทราบด้วย 

         ๗.4  การบริหารโครงการ ควรมีระบบการบริหารโครงการที่ดีเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของพ้ืนทีห่รือแก้ไขปัญหาได้ดี   
         ๗.5  ผลกระทบของโครงการ ในการด าเนินโครงการควรค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่า เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนด าเนินโครงการแล้วควรเกิดผลลัพธ์
ของโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 โดยสรุป จากการประเมินผลโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาส 
ประจ าปี พ.ศ. 255๙ ผู้ศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายและน าเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมการด าเนินโครงการมีความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ร้อยละ95.8 โดยประชาชนเห็นว่าการด าเนินโครงการมีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพ้ืนที่สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชน   ความต้องการ 
ของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน สอดคล้อง เพราะประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยภาพรวม ปัจจัยน าเข้าของการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสม ร้อยละ97.6 โดยประชาชนเห็นว่าคุณภาพและปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ 
จ านวนบุคลากรและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม  
เพราะได้จัดสรรตามแผนที่วางไว้ และสามารถน ามาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วน
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม และเพียงพอตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติใช้หลักการบริหารที่คุ้มค่า 
       3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพรวม ว่ากระบวนการของการด าเนินโครงการ
มีความเหมาะสมร้อยละ 88.2 และประชาชนได้รับทราบการด าเนินโครงการ เพราะมีการประชาสัมพันธ์
หลายช่องทางเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ร่วมคิด ร่วมติดตามและร่วมใช้ประโยชน์จากโครงการ  
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต  โดยภาพรวม ผลผลิตของโครงการมีความเหมาะสม           
ร้อยละ 90.7  โดยประชาชนเห็นว่าการด าเนินโครงการเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ไม่มีงานท า                 
ผู้ที่มีรายได้น้อย ว่างและเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี 
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 5. ผลการประเมินด้านผลกระทบโดยภาพรวม การด าเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่ดีข้ึน ร้อยละ88.2  โดยประชาชนมีความเห็นที่ดีข้ึนจากการด าเนินโครงการก่อให้เกิดการสร้างงาน/
สร้างอาชีพ ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ก่อให้เกิด
ความสามัคคี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนที่ดี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมทั้งการไว้วางใจ เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 6. ผลการประเมินด้านประสิทธิผล ผลการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อ
การด าเนินโครงการในโดยด้านประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน มีประสิทธิผล           
มากที่สุด  ( X =3.96)  รองลงมาได้แก่ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ   ( X =3.89)           
และน้อยที่สุด คือ ด้านระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ  ( X = 3.74)               
เพราะประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้                  
แต่ที่น้อยที่สุดคือระยะเวลาเพราะโครงการบางโครงการใช้ระยะเวลาที่สั้นและไม่มี ความต่อเนื่อง             
เป็นเหตุที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์จึงควรศึกษาและจัดท า
ประชาคมตามความต้องการของประชาชน 
                ๗. ข้อเสนอแนะทั่วไป ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      ๑) ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัด โดยต้องมีการศึกษาความต้องการของ
ประชาชน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
                     ๒) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆโดยร่วมในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัด /โครงการ 
                     ๓) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดท าแผนชุมชนของตนเองเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา/ความต้องการของ
ชุมชน 
 ๘. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  หรือการสัมภาษณ์เจาะลกึเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่งกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ                                    

     ๒) ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานในโครงการจาก
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

********************** 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2559เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564)”  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนักปกครองระดับสูง ซึ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์โครงการ
ที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่ามีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพ  สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในจังหวัด  รวมทั้ง  ทิศทางการพัฒนาจังหวัด
มากน้อยเพียงใด รวมถึง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการจัดท าโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  โดย
ท าการศึกษาจากเอกสารงานศึกษางานศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องและเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ CIPP Model 
ซึ่งประกอบด้วยการประเมินด้านบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบและด้าน
ประสิทธิผลกลุ่มเป้าหมายที่ใช้การศึกษาครั้งนี้  เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการที่ก าหนดไว้ในการ
ศึกษาวิจัย  ได้แก่  ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ  ผู้มีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการในจังหวัด
นราธิวาส โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าแบบสอบถามมาตรวจ
ความถูกต้องครบถ้วนและท าการประมวลผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  และระบบติดตามประเมินผลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี ้ ผู้ศึกษาต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน  
ซ่ึงมีส่วนช่วยให้รายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ หากการศึกษา
วิจัยครั้งนี้เกิดความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนประการใด ผู้ศึกษาก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย              
และผู้ศึกษาจะได้น าไปปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                นายฉัตรชัย    อุสาหะ 
                                                               หัวหนา้ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 

                                                                ผู้ศึกษาวิจัย                                                                                                  
                                                               เมษายน  ๒๕๖๐ 
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ประวัติผู้จัดท าเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
 

บทน า 
 
1.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๒) ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
พ้ืนที่ ประกอบกับมาตรา 283 วรรคแรก ได้บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย   การบริหาร            
การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  โดยต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย” 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ไว้ในมาตรา ๕๒ วรรคสาม  มาตรา ๕๓/๑ 
และมาตรา ๕๓/๒  ไว้ดังนี้ 
 มาตรา๕๒ วรรคสาม บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์ในการบริหารแบบบูรณาการในจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” 
 มาตรา  ๕๓/๑  บัญญัติว่า  “ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุม
ปรึกษา  หารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดในจังหวัด  รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม  และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จ านวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชา
สังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา” 
 เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว          
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการด าเนินกิจการของจังหวัดและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว   และเมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ให้ ก.บ.จ. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  โดยอย่าง
น้อยต้องระบุรายละเอียดของโครงการ  เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของงาน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบและ
งบประมาณท่ีจะต้องด าเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใด ที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้ง
งบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง  ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนด 
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ผู้ศึกษาในฐานะหัวหน้าส านักงานจังหวัดนราธิวาส  จึงมีความสนใจศึกษาในเรื่องการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  ทั้งนี้  ประกอบด้วยปัจจัย 
หลายประการ อันได้แก่ การที่หน่วยงาน/ส่วนราชการเสนอโครงการตามภารกิจ เน้นการตอบสนอง 
นโยบายกรมและกระทรวงเป็นหลัก ไม่มีการบูรณาการ โดยการมองภาพกว้างที่เน้นการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ความเร่งรีบในการด าเนินการ หรือการแทรกแซงเชิงนโยบาย ท าให้โครงการ ที่ได้รับ 
งบประมาณไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง หรืออาจไม่สามารถ 
แก้ปัญหาในพื้นที่และเกิดความไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

๑.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ว่ามีความสอดคล้องกับศักยภาพ  สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน
ในจังหวัด  รวมทั้ง  ทิศทางการพัฒนาจังหวัดมากน้อยเพียงใด รวมถึง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

๑.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 จากการจัดท าโครงการมีการใช้ทรัพยากร (Input) ที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และอ่ืน ๆ มาใช้ในกระบวนการ (Process) จัดท าโครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙ ทั้งในกระบวนการก าหนดโครงการที่บรรจุไว้ในแผน การน า
โครงการตามแผนไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งจะได้ผลจากการด าเนินการ
โครงการเป็นผลผลิต (Output) ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ส่วนผลลัพธ์ (Outcome)  ก็คือผลผลิตที่ได้
จากการด าเนินโครงการแล้วเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อพ้ืนที่ สามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในโครงการอย่างได้ผล และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือดูผลกระทบ 
(Impact)  อันจะน าผลที่ได้จากการประเมิน โครงการ (Feedback) เพ่ือไปใช้ในการปรับปรุงแนวทาง/
กระบวนการจัดท าโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อพ้ืนที่รวมทั้งสามารถพัฒนาและบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับการประเมินแบบ CIPP Model โดยทั่วไปมีลักษณะที่
จะแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด 
กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร  ส่วนฝ่ายบริหารมี
หน้าที่เรียกหา  และน าผลการประเมินที่ได้นั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี การประเมินแบบ CIPP Model มีการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation : C ) , การประเมินตัวป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึง              
ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผน
ของการด าเนินงาน , การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ส่วนนี้เป็นการประเมินเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ เพ่ือท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ และหาข้อมูล 
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ประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพ่ือการพัฒนางานด้านต่าง ๆ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น 
(Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับ
เป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้แต่ต้น รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการ
ยุบ  เลิก  หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 
  

๑.๔ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 
  ๑.๔.๑  เพ่ือให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ก าหนด ว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีความสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการ/การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุด อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตลอดจนเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัด  ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน 
หรือไม่อย่างไร  

๑.๔.๒ เพ่ือให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาสประจ าปี 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์จังหวัด 
อย่างเป็นรูปธรรม 

๑.๔.๓ เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการจัดท า
โครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อพ้ืนทีร่วมทั้งสามารถพัฒนาและบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

๑.๕ ขอบเขตการศึกษา  

 ในการด าเนินโครงการประเมินผลโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี           
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ที่ได้รับ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  โดยสุ่มตัวอย่าง
โครงการที่ส าคัญ  และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจ านวนมากตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
จ านวน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ละ  ๑ โครงการ  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ         
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีความสอดคล้องกับความต้องการ/การแก้ไขปัญหา          
ความเดือดร้อนของประชาชน  และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ดังนี้ 
         วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่   สู่สันติสุข” โดยมี                 
3 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น            
การท่องเที่ยว และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคม 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่   
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๑.๖ ค านิยามศัพท์  
 ๔.๑ แผนพัฒนาจังหวัด หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ 
ของจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด         
ในอนาคต 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หมายความว่า  แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัด 
สู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด  ทั้งนี้   ไม่ว่าโครงการนั้นจะด าเนินการ             
โดยจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน 
 ๔.๓ งบประมาณจังหวัด หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่จังหวัดยื่น
ค าขอจัดตั้งต่อส านักงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
 ๔.๔ ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการปฏิบัติงาน 
ในการสร้างผลผลิต (Output) ที่เกิดต้นทุนส าหรับทรัพยากรต่ าสุด  พิจารณาได้ใน ๒ มิติ  คือ   
                     มิติที่ ๑  ได้แก่ประสิทธิภาพในการประหยัด หรือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิด
ผลสูงสุด                
            มิติที่ ๒  ประสิทธิภาพในการผลิต/ในการบริการ ได้แก่  ความสามารถในการลด
ค่าใช้จ่ายต่อ หนึ่งหน่วยในการ ผลิตหรือในการให้บริการ  
 ๔.๕ ประสิทธิผล  หมายถึง  ความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๙   
 ๔.๖ ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ  ซึ่งประกอบด้วย   
งบประมาณ  บุคลากร  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  และระยะเวลา 
การด าเนินงาน  
 ๔.๗ กระบวนการ  หมายถึง  ขั้นตอนในการบริหารโครงการ  ซึ่งประกอบด้วย              
การวางแผนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน การติดตาม  
ก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบ การวัดและประเมินให้เป็นไปตามแผน  โดยให้ความส าคัญต่อการคัดเลือก
พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน 
 ๔.๘ ผลผลิต (Output)  หมายถงึ งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ท าเสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมส่งมอบให้ประชาชนผู้รับบริการ  ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมโดยตรง 
 ๔.๙ ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นตามมา  ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจาก 
ผลผลิต  ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการ และสาธารณชน 
 ๔.๑๐ ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  การเมือง สิ่งแวดล้อม  และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน             
อันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการ/มาตรการตามแผนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน  
 ๔.๑๑ ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งาน หรือกิจกรรมที่เกิดจากการท างานได้ผลผลิต (Output)         
ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์  
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 ๔.๑๒ การประเมินผล หมายถึงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหลัง
สิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ว  เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ   
ดังนั้น  การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนเอากระจกมาส่องให้เราได้เห็นหน้าตัวเองว่ามี
ข้อบกพร่องอะไรบ้างหรือสวยงามดีแล้ว  แต่ที่ส าคัญกระจกนั้นจะต้องมีมาตรฐานหรือมีคุณภาพ          
มิเช่นนั้น  กระจกจะหลอกหน้าเรา  ท าให้ส่องแล้วหน้าตาดูดีกว่าตัวจริง  นั่นก็คือ  การประเมินผล
โครงการต้องมี เครื่องมือที่แม่นตรง (Validity) และเชื่อถือได้ (Reliability) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 จากประเด็นยุทธศาสตร์ของโครงการที่ส าคัญ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาภาคการผลิต  การค้าชายแดน  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น         
การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่    
  ดังนั้น เพ่ือให้แผนบรรลุตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จ าเป็นต้องอาศัยกลไกในการบริหาร 
ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
โดยแต่ละแผนงานจะมีโครงการที่ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์เป็นจ านวนมาก การ
ติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวในบทนี้ จะได้ศึกษาถึงทฤษฎี 
แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการ โดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 

๑. แนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑.๑  ความหมายของแผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑.๒ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
 ๑.๓ ประโยชน์ของการวางแผนพัฒนาจังหวัด 
๒. แนวคิด ทฤษฎี ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญตาม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  มีดังนี้ 
 2.1 การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management : RBM) 
 2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 2.3 การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) 
 2.4 การประเมินแบบ CIPP Model 
 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “Governance” และ “Good Governance” 
 

4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
 4.3  พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
 4.4  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551    
 4.5 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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๑.๑ แนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
 

       ความหมายของแผนพัฒนาจังหวัด 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาเพ่ือกระจายความเจริญ             
ไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น พ.ศ. 2539 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
นโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (2539: 2) ระบุว่า 
 แผนพัฒนาจังหวัด หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ในจังหวัด โดยคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา 
และการประสานแผนงาน และโครงการของจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายของชาติ ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แผนงานและโครงการพัฒนาชนบทของหน่วยราชการในส่วนกลางที่ด าเนินการ              
ในพ้ืนที่ของจังหวัด หรือแผนงานโครงการของหน่วยราชการส่วนกลางมอบให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค           
ในจังหวัดด าเนินการหรือแผนงานโครงการที่จังหวัดด าเนินการเองและจังหวัดเป็นผู้ประสานแผนงาน
และโครงการพัฒนาดังกล่าว 
 2) โครงการพัฒนาต าบล 
 3) แผนงานและโครงการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 
 

๑.๒ หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
 ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2555 ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ           
(ก.น.จ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด เป็นแผนที่แปลง
แผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุรายการแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด               
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และไม่ว่าโครงการนั้นด าเนินการโดย
จังหวัด กระทรวง กรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชนในพ้ืนที่
จังหวัด ทั้งนี ้ โครงสร้างของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดจะประกอบด้วย 
  1) วิสัยทัศน์ 
  2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  3) กลยุทธ์ 
  4) โครงการที่ประกอบด้วย (1) รายละเอียดโครงการ (2) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์          
ของงาน (3) หน่วยงานรับผิดชอบ และ (4) งบประมาณ 
  5) ส าหรับโครงการที่จะใช้งบประมาณของจังหวัดจะต้องจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานระดับ
กิจกรรมย่อยของโครงการตามแบบข้อมูลพ้ืนฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) และค านิยาม
ประกอบการจัดท าข้อมูลของส านักงบประมาณ 
 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
 1) ก.บ.จ.น าแผนพัฒนาจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วมาสังเคราะห์จัดท าเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด จะต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 1.1) การระบุรายละเอียดของโครงการ โดยโครงการที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปขีองจังหวัด จะเป็นโครงการที่ด าเนินการในจังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทาง    
การพัฒนาของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย (1) โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัด (2) โครงการที่
ด าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม (3) โครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ที่สมัครใจให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และ (4) โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนหรือเป็นความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน 
 1.2) การก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
 1.3) การก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 1.4) การก าหนดงบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด ต้องมีการระบุไว้ว่าโครงการใดด าเนินการโดยหน่วยงานใด โดยจ าแนกเป็น               
   (1) เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดซึ่งจังหวัดจะน ามาจัดท าเป็นค าขอ
งบประมาณจังหวัดจากส านักงบประมาณโดยตรง หรือ  
   (2) เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม และใช้งบประมาณ
ของกระทรวง/กรม หรือ   
   (3) เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ          
ใช้งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  
   (4) เป็นโครงการร่วมมือจากภาคเอกชนที่เอกชนสนับสนุนเงินทุน 
        2) เมื่อ ก.บ.จ. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเสร็จแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดส่งให้ ก.น.จ. และส าเนาส่งให้ ก.บ.ก. เพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัดด้วย รวมทั้งส าเนาให้กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณของส่วนราชการ 
        3) ก.น.จ. พิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

       ๔) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะแจ้งผลการพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/โครงการและงบประมาณให้จังหวัด  เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ได้รับการอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
 

ก.น.จ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.น.จ. ก าหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน 
วิธกีาร แผนงานและงบประมาณของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

๑ กลุ่มจังหวัด  จังหวัด 

จังหวัดรวบรวมข้อมูลศักยภาพของ
จังหวัด และส ารวจความต้องการ

ของประชาชนในจังหวัด 

๒ 

ก.บ.ก. จัดท ารา่งแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

๔.๑ 
ก.บ.จ. วิเคราะห์เพื่อก าหนดศักยภาพ

และความต้องการของจังหวัด 

๓ 

ก.บ.จ. จัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวัด 
๔.๒ 

ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ 

๖.๑ 
จังหวัดจัดประชุมปรึกษาหารือกับ

ทุกภาคส่วนในจังหวัด 

๕ 

ก.บ.จ. กลัน่กรองและเสนอความเหน็
เกี่ยวกบัแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพฒันากลุม่จังหวัดเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาอนุมัติให้
ความเหน็ชอบ 

๗ 

ก.บ.จ.ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้
สมบูรณ์ 

๖.๒ 

ครม.พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

๘ 



-๑๐- 
 

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของกลไกการบริหารงานแต่ละระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก.น.จ. 

ค.ร.ม. 

 

ส านักงบประมาณ 

 พิจารณา กลั่นกรอง 
    ให้ความเห็นชอบและเสนอ 

 พิจารณาให้ความ  
    เห็นชอบ 

ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจงัหวัด 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
จัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุม่จังหวัด 
 

รับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าจาก ก.น.จ. 
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด เสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา ๑๙ 
    เพื่อรับฟังความคิดเห็นวิเคราะห์บูรณาการ และให้ความเห็น :  
    - รายละเอียดการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของ 
      กลุ่มจังหวัด/แผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัด 
    - ค าของบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

 

ก.น.จ. 

ก.บ.ก./
ก.บ.จ. 

ครม.เห็นชอบแล้ว 
ก.น.จ. ส่ง สงป. 



-๑๑- 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการบริหารการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการบริหาร 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของจังหวัด ส่ง ก.บ.ก. 
และ ก.น.จ 

๑๐ 

จังหวัดได้รับนโยบาย  
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
จาก ก.น.จ. 

๑ 
 

จังหวัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบ 

บูรณาการ (ก.บ.จ.) 

๒ 

ก.บ.จ.ด าเนินการส ารวจหา 
ความต้องการของประชาชน      
ในพื้นท่ีประกอบการจัดท า

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและจัดส่งผลส ารวจ 

ความต้องการท่ีเกี่ยวกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ให้ ก.บ.ก. 

๓ 

 
จังหวัดด าเนินการสรรหาผู้แทน
ภาคประชาสังคมและผู้แทนภาค

ธุรกิจเอกชนเพื่อเข้าประชุม
ปรึกษาหารือ 

ตามมาตรา ๑๙ 

๔ 

ก.บ.จ.จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี 
โดยการวิเคราะห์จาก  
(๑) ข้อมูลท่ีได้รับจาก ก.น.จ.  
(๒) ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการ   
     และ  
(๓) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
     จาก ก.บ.ก. 

๕ 

จังหวัดน าแผนพัฒนาจังหวัด 
๔ ปี และแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด ๔ ปีไปประชุม
ปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนใน
จังหวัดพร้อมกัน 

๖ 

ก.บ.จ.น าข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะท่ีได้รับ 
ไปปรับปรุงแผนพัฒนา

จังหวัด  ๔ ปี 
ส่งข้อคิดเห็นไป ก.บ.ก. 

๗ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน า
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี 
ฉบับสมบูรณ์ ส่ง ก.น.จ.  

และ ก.บ.ก. 

๘ 

ก.บ.จ. น าแผนพัฒนาจังหวัด 
๔ ปี ไปจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าป ี
ของจังหวัด + ค าของบประมาณ 
 

๙ 

 
คณะรัฐมนตรี 



Strategy Implementation 
การปฏิบัติการตามยุทธศาสตร ์

 
 
 

Risk Assessment & Management 
การประเมนิและบริหารความเสีย่ง 

 

 

 Blueprint for Change 
ข้อเสนอการเปลีย่นแปลง 

 
 
 

โครงสร้าง กระบวนงาน 

กฎ/ระเบียบ 
บุคคล/

วฒันธรรม 

การปรับ
เช่ือมโยง 

Action Plan 

-๑๒- 
 

ภาพที่ 4 แนวคิดกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

แนวคิดกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์จังหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

Strategy Control 
การก ากับและติดตามผล 

 

 
 
 

 

Balanced SAR Card 

ค ารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการ 

Operation 
War Room 

Strategy Formulation 
การวางแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการจังหวัด 
 

 

Vision 

Strategic 
Issue 
Goal 

(KPI/target) 

Strategoes 

S 
W 
O 
T 

Strategic 
Management 

Process 



-๑๓- 
 

ภาพที่ 5 หลักการส าคัญตามกฎหมาย 
 

หลักการส าคัญตามกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      การจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาส   ประจ าปี พ.ศ. 255๙ และ แผนพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  เป็นหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) และคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ซึ่งส านักงานจังหวัดนราธิวาส มีบทบาทในการเป็น
ศูนย์กลางการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่  และเป็นแกนกลางใน 
การบูรณาการแผนงาน/โครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้มีทิศทางที่สนองตอบต่อปัญหาของจังหวัด/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  นโยบายรัฐบาล  และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล, การส ารวจและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด  รวมทั้งน าข้อมูลจากแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาของอปท.ใน
จังหวัด และแผนยุทธศาสตร์อ าเภอ  โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี กฎหมายที่เก่ียวข้อง และประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการ
น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบายรัฐบาล  มา
วิเคราะห์จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนงาน/โครงการ  งบประมาณในพ้ืนที่ เพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ และประชาชนในพ้ืนที ่

 ระหว่างนโยบายการพัฒนาประเทศ นโยบาย
ของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 ความต้องการและศักยภาพของประชาชน 
ความพร้อมของภาครัฐและภารธุรกิจเอกชน 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานและสร้าง
การมีส่วนร่วม 

 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วม
ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันใน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

 บูรณาการตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน กระบวนการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การบริหารตามแผน
และยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการบูร
ณาการระหว่างแผนงานและแผน
งบประมาณ 

 การแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคท้องถิ่น และภาครัฐกับภาค
ธุรกิจเอกชน 

 

ความ
สอดคล้อง

และเชื่อมโยง 
 

การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค

ส่วน 

 
การบูรณาการ 
 



-๑๔- 
 

ภาพที่ ๖    ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาสประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 255๙ 

 
 
 

(1) ทบทวนสถานการณ์และจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี  

ประจ าปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(2) ก.บ.จ.จัดส่งแผนพัฒนา
จังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว 

ตามแบบ  จ.1 

(3) จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัดนราธิวาส 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

(4) ก.บ.จ.จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจงัหวัด 

ตามแบบ จ.2 ให้  ก.น.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(5) กรอกข้อมูลรายละเอียด
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๕๙ ในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของส านัก
งบประมาณ 

(6) ชี้แจงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

(7) แจ้งส่วนราชการเร่งรัด
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน การหา

ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญา 

(8) ตดิตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี    

ของจังหวัด 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวดันราธิวาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
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1.๔ ประโยชน์ของการวางแผนพัฒนาจังหวัด 

 โฆษิต  ปั้นเปี่ยมรัษฏ์  กล่าวถึงประโยชน์ของแผนพัฒนาจังหวัดไว้ ดังนี้ 
 1) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการท างานของระบบราชการในการ
พัฒนาชนบท เนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัดเป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุดในการผสมผสานเรื่องส าคัญ ๆ              
ในการพัฒนาชนบท ได้แก่ การผสมผสานความรู้ทางวิชาการที่มีอยู่ในระดับส่วนกลาง กับความรู้เกี่ยวกับ
สภาพพ้ืนที่และพ้ืนฐานของประชาชนซึ่งจังหวัดมีอยู่ รวมทั้งการประสานระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
ให้มีเอกภาพและสามารถผสมผสานกับแนวทางการพัฒนาจากส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เป็นการแบ่งภาระหน้าที่ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดในการก าหนดโครงการและ         
การก าหนดพ้ืนที่โดยส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่ของโครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 
จังหวัดเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่ของโครงการ และให้ข้อมูลข่าวสารอันจะน ามาซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หรือเพ่ิมเติมโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3) แผนพัฒนาจังหวัด เอ้ืออ านวยในการผนึกก าลังในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และ
ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ท าให้ประชาชนซึ่งเผชิญอยู่กับปัญหา
สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการสนับสนุนของระบบราชการ 
 4) แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาชนบทของระบบราชการ 
เนื่องจากมีการวางแผนล่วงหน้าทุกระดับ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความพร้อมในการท างานและเปิดโอกาสให้มีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า รวมทั้งสามารถบรรเทาปัญหาความซ้ าซ้อนใน
การท างาน 
2.  แนวคิด ทฤษฎีในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
     พ.ศ. 2555 เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 - 2560 
 

2.1 การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management : RBM)  
  โดยที่แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส   มีวิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจก้าวหน้า          
นราน่าอยู่  สู่สันติสุข” มีประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น โดยแตล่ะประเด็นได้ก าหนดเป้าหมายของโครงการ           
ไว้ชัดเจนในการวัดความส าเร็จของแผนและโครงการดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้ระบบการประเมินผลที่มีตัวชี้วัด
สะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้ศึกษาโครงการฯ จึงได้น าแนวคิดการบริหารจัดการแบบ          
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management: RBM) มาจัดท าตัวชี้วัดให้เป็นรูปธรรม เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของแผน/โครงการ และสร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบให้น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผน/
โครงการต่อไป  ซึ่งสรุปสาระส าคัญแนวคิดดังกล่าวได้ ดังนี้ 
  

 1) ความหมายการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     จากการที่การบริหารองค์การภาครัฐในอดีตได้มีการวางกรอบให้ต้องปฏิบัติงานภายใต้
กรอบระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด การควบคุมตรวจสอบก่อนด าเนินการ และการจัดโครงสร้าง
องค์การแบบล าดับชั้นลดหลั่นมาโดยต่อเนื่องนั้น ได้มีผลท าให้หน่วยราชการและข้าราชการมีพฤติกรรม
ที่เบี่ยงเบนจากหลักการที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีการปฏิบัติงานและบริหารงานโดยยึดเอาระเบียบ
กฎหมายเป็นส าคัญ แทนที่จะยึดผลลัพธ์ของการท างานเป็นเป้าหมาย ทั้ง ๆ ที่ซึ่งระเบียบกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สอดรับกับสภาพการณ์ จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติหรือมีการหลีกเลี่ยงกฎหมาย             
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มีการเลือกปฏิบัติในบางเรื่อง  การปฏิบัติงานของหน่วยราชการจึงไม่สามารถสนองตอบต่อปัญหา           
และความต้องการของประชาชน  ในฐานะผู้รับบริการจากองค์การภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล 
หน่วยงานส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคัญต่อการขยายหน่วยงาน  การเพิ่มอัตราก าลังและงบประมาณ
มากกว่าการสร้างผลงาน  เพ่ือส่งมอบหรือท าให้เกิดผลลัพธ์ต่อประชาชน  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ด าเนินการอย่างขาดประสิทธิภาพ และมีแนวโน้มของความต้องการเพ่ิมมากข้ึนโดยต่อเนื่อง 
 การเผชิญปัญหาความด้อยประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลในการท างานของ           
หน่วยราชการ  ประกอบกับการเกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจตกต่ า  มีผลท าให้รัฐบาลของหลายประเทศ
ต่างเร่งปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารงานขององค์การภาครัฐเสียใหม่  โดยได้มีการเอาหลักการ 
แนวทาง เครื่องมือทาง  การบริหารที่องค์การภาคเอกชนพัฒนาขึ้น  และน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
งานในความรับผิดชอบแล้วประสบความส าเร็จ มาใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางด าเนินงาน ผสานกับการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ หลักการ แนวทาง เครื่องมือในการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ และทฤษฎี
องค์การสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาให้สอดรับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมช่วงปัจจุบัน จนในที่สุดก่อให้เกิดแนวทางการบริหารองค์การภาครัฐแนวทางใหม่เรียกว่า 
“การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือการบริหารที่มุ่งผลงาน (RESULTS-BASED MANAGEMENT 
OF PERFORMANCE BASED MANAGEMENT)” (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545, หน้า 29-30) 
                  ดังนั้น  การบริหารงานขององค์กรภาครัฐในอดีต เป็นการบริหารที่ด าเนินการภายใต้          
กรอบของระเบียบกฎหมายและการควบคุมตรวจสอบก่อนด าเนินการ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ          
ยึดติดในทฤษฎีองค์การระบบราชการแบบดั้งเดิมที่มีสมมติฐานว่า การมีระเบียบกฎหมายที่เป็น           
ลายลักษณ์อักษร การควบคุมตรวจสอบก่อนด าเนินการ และการจัดโครงสร้างองค์การแบบล าดับชั้น 
เพ่ือเสริมสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชา จะช่วยให้การบริหารของหน่วยราชการไม่มีระบบอุปถัมภ์          
มีความเป็นกลางทางการเมืองและการส่งมอบบริการสาธารณะ รวมทั้งจะช่วยให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีสมมติฐานข้างต้นมีผลท าให้รัฐบาลในอดีต 
จัดตั้งหน่วยงานกลางด้านการบริหารบุคคล การวางแผนงาน และการงบประมาณ เพื่อท าหน้าที่ออก
ระเบียบกฎหมายส าหรับใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการขึ้น รวมทั้งได้มีการออก
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานราชการและ
ข้าราชการเป็นจ านวนมาก (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545, หน้า 29) 
 สุพจน์ ทรายแก้ว กล่าวถึง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารที่มุ่งผลลัพธ์ 
(Results) ที่เป็นรูปธรรม อนึ่งส่วนของผลสัมฤทธิ์จะหมายถึง ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ที่เกิดขึ้น 
 จากความหมายของการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  หมายถึง กระบวนการส าหรับช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายขององค์การ                 
ท าหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะท างาน เกี่ยวกับสิ่งใดบ้างที่จะต้อง
ท าให้ส าเร็จ ทั้งที่เป็นการจัดการและการพัฒนาและสามารถจะท าให้ส าเร็จได้ในระยะสั้นและ             
ระยะยาว 
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 2) จุดมุ่งหมายการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีจุดมุ่งหมายในการสร้างวัฒนธรรมในตัวบุคคล 
และกลุ่มบุคคลที่จะรับผิดชอบส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื ่องของกระบวนการในการท างาน   
และการมีทักษะและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้ปฏิบัติงาน   นอกจากนี้  การบริหารจัดการ          
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์นั ้น ยังสามารถใช้ในการติดต่อสื ่อสาร และในการจัดการกลยุทธ์ขององค์การ          
และรวมเข้ากันของวัตถุประสงค์ บุคคล และองค์การ เป็นการให้โอกาสบุคคลแสดงมุมมองของเข้า
และสิ่งที่เขาจะท าหรือจัดการ  ผู้บริหารสามารถคาดหวังว่าคณะท างานจะท าอะไร และการสื่อสาร
กันได้ในความคาดหวังนั้นว่าเขาจะปฏิบัติอย่างไรได้อีก  และหากจะมีการพิจารณาการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในแง่ของแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีแนวคิดพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
  (1) มีกระบวนการจัดการซึ่งจะช่วยค้ าจุนกลยุทธ์ขององค์การโดยการ                   
รวมวัตถุประสงค์ของบุคคลและขององค์การเข้าด้วยกัน 
  (2) มีการพัฒนาและด ารงไว้ในกระบวนการขององค์การที่จะสร้างความรับผิดชอบ            
ในการท างาน 
  (3) มีความจ าเป็นที่จะสร้างการจัดการความส าเร็จในการท างาน 
  (4) มีความส าคัญที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและคณะท างาน           
ในการจัดการความส าเร็จของงาน และเป็นการตกลงร่วมกันมากกว่าการใช้ค าสั่งในการท างาน 
  (5) ใช้วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของงานในการแบ่งขั้นพ้ืนฐานของการวัดผลการ
ประเมินและการพัฒนา 
  (6) ให้ความส าคัญของการวัดผล การย้อนกลับและแรงผลักดันในการจัดการ               
ผลส าเร็จของงาน 
  (7) มีความจ าเป็นต้องมีระบบที่ยุติธรรมและเสมอภาคในเรื่องการวัดผลและ          
การประเมิน ผลส าเร็จของงานและรวมถึงการให้รางวัลด้วย 
  (8) มีความส าคัญที่จะรับรู้ถึงการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลงานที่เป็นกระบวนการ          
ที่จ าเป็นและเป็นเทคนิคในการจูงใจการท างาน 
  (9) มีการพัฒนาองค์การประดุจองค์การที่เรียนรู้โดยสมาชิกขององค์การ 
 

 3) ลักษณะของการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (1) องค์การโดยทั่วไปจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งวัตถุประสงค์ ภารกิจ และกลยุทธ์ 
องค์การกับบุคคลในองค์การ 
  (2) มีการให้ความส าคัญในการมองย้อนกลับไปในผลงานในอดีตน้อยที่สุดและ
เน้นไปที่อนาคตในการวางแผนความส าเร็จของงาน มุ่งไปในการปรับปรุงผลงานมากกว่าที่จะ
ประเมินผลงาน 
  (3) ผลลัพธ์ในการก าหนดความส าเร็จของงานมีคุณภาพเท่ากับปริมาณของงาน 
  (4) มีการให้ความส าคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคคล             
ผู้ท างาน 
  (5) บางรูปแบบของการประเมินที่สูงขึ้นจะถูกน ามารวมด้วย 
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  (6) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปี 
  (7) การใช้รูปแบบที่น้อยที่สุดของกระบวนการท าวัตถุประสงค์และการวางแผนงาน 
  (8) การก าหนดอัตราที่เป็นทางการไม่จ าเป็นในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
  (9) เน้นในการช่วยเหลือของตัวบุคคลเพ่ือเป็นการท างานเป็นทีมเหมือนกับการมี
วัตถปุระสงค์ของทีม 
  (10) กระบวนการทั้งหมดเป็นการประเมินที่เป็นระเบียบถูกต้อง 
 

 4) เทคนิคทางการบริหารในกระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในเชิงกระบวนการแล้ว จัดเป็นกระบวนการบูรณาการ
เทคนิคทางการบริหารหลายเทคนิคมาใช้ในการบริหารองค์การ เริ่มตั้งแต่การน าเทคนิคการวางแผน
องค์การและแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและเกี่ยวโยงในการท างานของหน่วยงานย่อยทุก
ระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ละเลยผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว เทคนิคการวัดผลการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นหัวใจในการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้เนื่องจากหากหน่วยงานไม่สามารถ
ปรับปรุงการท างานให้เกิด  ผลงานที่ดีขึ้นได้ ก็ส่งผลถึงการบริหารงานโดยรวมขององค์การ เทคนิค          
การเทียบเคียงงาน (Benchmarking) ซึ่งเป็นเทคนิคในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงานและกระบวนการ
ท างาน โดยเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดกับหน่วยงานที่เป็นผู้น าในการมีผลงานที่ถึงพร้อมทั้งในเชิง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอันจะช่วยยกระดับ
คุณภาพของบริการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  เทคนิคการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล  เทคนิคการประเมินผลโครงการที่จะช่วยพิสูจน์ความส าเร็จ         
ของโครงการ และช่วยยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์  เทคนิคการมอบอ านาจ 
และเทคนิคการให้อิสระในการท างาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นท างาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา  และการท าสัญญาผลการปฏิบัติงาน เป็นการ
สร้างการต่อรองในการก าหนดผลสัมฤทธิ์เงื่อนไขการปฏิบัติงาน และสิ่งตอบแทนที่องค์การผู้ปฏิบัติ          
จะได้รับ (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545, หน้า 34-35)  

2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 โดยที่แผนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๔ ปี พ.ศ. 25๖๐-25๖๔ ได้รวมการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนใน
พ้ืนที่นั้น จึงต้องเน้นการผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
และขับเคลื่อนภารกิจไปในทิศทางเดียวกัน และในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผน ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจภารกิจ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติที่จะต้องมีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ ของแผนงานหลักร่วมกันและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ ที่จะสามารถน าแผน
เหล่านี้ไปปฏิบัติและมีการควบคุมและประเมินความส าเร็จของแผนได้ ดังนั้น ผู้ศึกษาโครงการฯ จึงได้
น าแนวคิดดังกล่าวมาประเมินการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยพิจารณาผลที่ได้รับว่าจะสามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผนการพัฒนาจังหวัดฯ ได้อย่างไร ซึ่งสรุปสาระส าคัญ
แนวคิดดังกล่าวได้ ดังนี้ 
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 การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์
ตามพันธกิจ (Mission) หรือภารกิจขององค์การ โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับ
สภาพ แวดล้อม โดยเฉพาะผู้ที่ได้ผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์การ (Stakeholders) 
นับเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ และการก าหนดนโยบายขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย
ผู้รับบริการ (Customer) พนักงาน (Employee) ชุมชนในท้องที่ (Community) ผู้ถือหุ้น 
(Stockholders) ภาคประชาสังคม (Civic society) ฯลฯ โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์
จะเป็นการตอบค าถามที่ส าคัญ 3 ค าถาม คือ องค์กรในปัจจุบันอยู่ที่ไหน องค์กรต้องการไปที่ไหน 
และองค์กรจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไร ดังภาพที่ ๗  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ แสดงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ BSC, ตัวชี้วัดผลงานหลัก 
SWOT, Strategies, Action Plan, Balanced Scorecard, Performance Measures 

 
 
 
 
 
 
 
         

1. องค์กรตอ้งการเป็นอย่างไร (What 
should we be?)  

(What should we go?) 

2. องค์กรจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไร  
   (How can we get there?) 

            3. เราจะรู้ถึงความกา้วหนา้และตรวจวัด  
               ผลส าเร็จได้อยา่งไร 
               (How can we track or  
                Process?) 

องค์กรในปัจจุบันอยู่ที่ใด 
(Where are we now?) 
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จากภาพที่ ๗  การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการใน 3 กิจกรรมหลักที่
เกี่ยวข้องกัน คือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic 
implementation) และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic control and evaluation) 
รายละเอียดดังภาพที่ ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายในองค์กร 

 
 
 

โอกาส 
Opportunities 

ภัยคุกคาม 
Threats 

จุดแข็ง 
Strengths 

จุดอ่อน 
Weaknesses 

ข้อมูลย้อนกลับ 
Feedback 

เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย Goal 
วัตถุประสงค์ Objective 

ภารกิจ/พันธกิจ Mission 

วิสัยทัศน์ Vision 

กลยุทธ ์/ Balanced Scorecard: CSF/ KPI/ Target 

แผนงาน/ งาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลกั/ งบประมาณ 

ผลผลิต (ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน) 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การพัฒนาองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล  องค์การแห่งการเรียนรู ้
 การสั่งการ/ประสานงาน  การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 การรายงานผลงาน/งบประมาณ  ฯลฯ 

 การจัดท ารายงานผลงานประจ าปี  
 การควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายใน  
 การประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทุก 3-5 ปี  
 ฯลฯ  

 การควบคุมและประเมินผลแผนกลยทุธ์ 

 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือ 
   การปฏบิัติตามกลยุทธ ์

 การวางแผนกลยุทธ ์
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                 1) การวางแผนกลยุทธ์เป็นประบวนการแรกเริ่มของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์จะประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญดังแผนภาพที่ ๗ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น อันได้แก่           
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย (เป้าหมาย) กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ผลผลิต (ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน)  โดยทั่วไปการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์  จะช่วยท าให้
ผู้บริหารสามารถบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางขององค์การและท าการตัดสินใจได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการ
มองภาพในแบบองค์รวม  การมุ่งเน้นอนาคตและการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อม  ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระหว่างการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์การ การวาง
กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน  การควบคุมและสั่งการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนยังช่วยในการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ออกสู่แผนปฏิบัติการ 
 2) การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หรือการปฏิบัติตามกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร
แปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติการ มีการก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกบการเปลี่ยนแปลงภายใน                  
ด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร การสั่งการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์            
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3) การควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ เป็นหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลแผลกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติอาจเกิด
ข้อผิดพลาดที่ต้องการปรับปรุง หรือเพ่ือให้แน่ใจว่าแผนกลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงาน               
ที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยอาจมีการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทุก 3 - 5 ปี จัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในหรือการควบคุมภายใน การจัดท ารายงานผลงานประจ าปี เป็นต้น 

2.3 การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement)  

 โดยที่แผนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  มีกลไกการบริหารจัดการในระดับนโยบายที่ส าคัญ 
คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  เป็นกลไกช่วยเหลือประสานการปฏิบัติงาน         
ท าหน้าที่ประสานเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินการพัฒนาของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน           
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การและโครงการ  ดังนั้น  ผู้ศึกษาโครงการฯ 
จึงได้น าแนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการศึกษา  เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการวัดผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลงานขององค์การ  เป็นกระบวนการที่แสดงถึงการมีพันธะหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางการบริหารขององค์การ/ผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจึงมีพันธะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่จะต้องตอบค าถาม อธิบาย ชี้แจงถึงผลงานที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน รัฐบาล           
ผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส โดยการพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือพิจารณาความส าเร็จ  และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ภายในแผนงานหลัก ซึ่งสรุปสาระส าคัญแนวคิดดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 1) กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลงาน 
 การวัดผลการปฏิบัติงานและรายงานผลงานขององค์การ เป็นกระบวนการที่แสดงถึงการมี
พันธะหน้าที่และความรับผิดชอบทางการบริหารขององค์การ/ผู้บริหาร เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการที่
องค์การ/ผู้บริหาร ได้รับมอบอ านาจหน้าที่จากผู้มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม/ 
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เศรษฐกิจ องค์การ/ผู้บริหารในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจึงมีพันธะหน้าที่และความรับผิดชอบ               
ที่จะต้องตอบค าถาม อธิบาย ชี้แจงถึงผลงานที่เกิดขึ้นให้แก่ ผู้มอบหมายอ านาจหน้าที่ อนึ่ง  ในกรณ ี           
ของการบริหารราชการแผ่นดิน องค์การภาครัฐ/ผู้บริหารทุกส่วน/ระดับ จะมีฐานะเป็นผู้รับมอบอ านาจ
หน้าที่ ในขณะที่สังคม ประชาชน รัฐบาล ผู้ก าหนดนโยบายองค์กร/แหล่งสนับสนุนงบประมาณ            
จะมีฐานะเป็นผู้มอบหมาย ข้อมูลสารสนเทศจากการวัดผลการปฏิบัติงาน จะมีบทบาทส าคัญที่เสริมสร้าง
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรขององค์การ  เพ่ือน าไปสู่การริเริ่มนโยบาย  การปรับปรุงการบริหาร การพัฒนา
องค์การ การออกแบบ/ทบทวนแผนงาน/โครงการ  กระบวนงานขององค์การ ทีมงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการด าเนินงาน รวมทั้งช่วยให้การจัดทรัพยากร  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกระบวนการส าคัญ ได้แก่ 
 (1) กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน 
 การวัดผลการปฏิบัติงานจัดเป็นกระบวนงานทางการบริหารที่พึงต้องด าเนินการ
คู่ขนานหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์  และการจัดการผลงานขององค์การมีกิจกรรม/
กระบวนงานที่ส าคัญสรุปได้ดังภาพที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๙  กระบวนการวัดผลการปฏิบัติงาน (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545, หน้า 144) 
 
 

 จากภาพที่ ๙  จะเห็นได้ว่า การก าหนดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององค์การ
ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการวัดผลการปฏิบัติงานนั้น และจัดเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญค่อนข้างมาก 
จะประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 2 ส่วน คือ การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicator)            
ที่ต้องการบรรลุถึง อนึ่ง โดย ทั่วไปแล้วในการก าหนดผลลัพธ์ของการด าเนินงานองค์การจะก าหนด
ตัวชี้วัดผลงาน โดยอิงหรือมีสัมพันธภาพกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และกิจกรรมหลัก
ขององค์การ กระบวนการก าหนดผลลัพธ์ข้างต้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ 
  

การก าหนดผลลัพธ์ 
(ตัวช้ีวัดและมาตรฐาน) 

Define Results 

 

การรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
Report Results 

 

การวัดผลการปฏิบัติงาน 
Evaluate Results 
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 หลังจากที่องค์การมีความชัดเจนในเรื่องผลลัพธ์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว องค์การ
จะต้องจัดให้มีการแปลงกรอบแนวทางตามแผนกลยุทธ์ให้เป็นกิจกรรมการปฏิบัติโดยจัดท าเป็นแผน 
ปฏิบัติราชการ และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการวัดผลการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลงานที่ได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า  เพ่ือรายงานให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายทราย  และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นล าดับไป 
 การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ส าหรับใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยทั่วไป 
จะด าเนินการภายใต้กรอบทฤษฎีระบบโดยมีจุดสนใจในการด าเนินการ (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545, 
หน้า 144-146) สรุปได้ดังภาพที่ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐ หลักการพื้นฐานการวัดประเมินผลตามตัวแบบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ  
(System Theory) 

 จะเห็นได้ว่า การด าเนินกิจกรรมทางการบริหารใด ๆ จะเริ่มต้นจากการก าหนด
หรือสร้างความชัดเจนของวัตถุประสงค์การด าเนินงาน อันหมายถึง การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน        
ที่คาดหวัง ซึ่งองค์การส่วนใหญ่มักจะก าหนดโดยอิงแนวทาง/เนื้อหาตาวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ขององค์การ การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยเบื้องต้นที่ช่วยให้
องค์การสามารถระบุปัจจัยเข้าส าหรับการด าเนินงาน อันได้แก่ ทรัพยากรเชิงกายภาพ (คน เงิน วัสดุ 
เครื่องมือ) ทรัพยากรเชิงกรอบความคิด (ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้) ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินกิจกรม
ส าหรับแปรเปลี่ยนปัจจัยน าเขาให้กลายเป็นผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ภายใต้กรอบของระบบ
ทั่วไป โครงสร้างของการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การ จะมีจุดเน้นของการด าเนินการ 3 ด้าน 
ได้แก่ (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545, หน้า 145-146)  

 

วัตถุประสงค์ 
(OBKECTIVES) 

ปัจจัยน าเข้า 
(INPUTS) 

กระบวนการ 
(PROCESS) 

ความประหยัด 
(Economy) 

ความมีประสิทธภิาพ 
(Efficiency) 

ผลผลิต 
(OUTPUTS) 

ผลลัพธ์ 
(OUTCOMES) 

ผลกระทบ 
(IMPACT) 

สัมฤทธิ ์
(Result) 

ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
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   ความประหยัด (Economy) เป็นการวัดและประเมินผลงาน โดยเปรียบเทียบ
ทรัพยากรที่ต้องการส าหรับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดไว้
กับปริมาณของทรัพยากรที่ใช้ไปจริงในการด าเนินกิจกรรม ความประหยัด เป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน          
ที่มุ่งเน้นหรือให้ความสนใจต่อปัจจัยน าเข้า (Input)  
   ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การที่กิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ 
ด าเนินไปโดยสามารถสร้างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน าเข้า  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม           
หรือองค์การทั่วไป สามารถวัดได้โดยน าปัจจัยน าเข้าจริงหารด้วยผลผลิตจริงที่เกิดขึ้น  หากได้ค่าที่น้อย
แสดงว่าองค์การ/กิจกรรมมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยน าเข้า การด าเนินกิจกรรม
บริหารองค์การที่มีประสิทธิภาพ  จึงหมายถึงการสร้างผลงานให้ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คงที่
หรือสร้างผลงานให้ได้จ านวนเท่าเดิมแต่ใช้ทรัพยากรที่น้อยลง  ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงระบบ          
การวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การที่ให้ความส าคัญกับความประสิทธิภาพ  เป็นกระบวนการวัดผลงาน
ที่มุ่งเน้นที่กระบวนการ (Process)  
   ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่กิจกรรมการ
ด าเนินงานขององค์การสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
ทั้งในส่วนของผลผลิต และผลลัพธ์  เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ว่าได้ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ตรงตามความคาดหวังที่ก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงไร ความมี
ประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลที่เน้น
ด้านปัจจัยน าออกของการด าเนินงาน (Output)  
 (2) ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicators)  
  (2.1) การวัดผลการปฏิบัติงาน จึงเป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลและ
สารสนเทศที่จะช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย และการบริหารการ
พัฒนาในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล การสร้างและก าหนดตัวชี้วัดผลงานเป็นสิ่งที่พึงต้อง
ด าเนินการในองค์การและกระบวนการนโยบายในทุกระดับของประเทศ ทั้งในส่วนของการก าหนดวิสัยทัศน์
การพัฒนาประเทศชาติ/องค์การ การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาสังคมแต่ละด้าน การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของแผนงาน การจัดท าแผนปฏิบัติการ และการก าหนดโครงการที่มีทางเลือกที่เหมาะสม 
เพ่ือก าหนดทางเลือกการด าเนินกิจกรรมที่น่าพอใจที่สุด 
  (2.2) ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicators) หมายถึง สิ่งที่แสดงออกเป็น
ตัวเลข ที่ใช้ในการวัดผล/บอกถึงผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมทางสังคมที่เป็นนามธรรมให้เป็นตัว
แปรที่มีรูปธรรมที่สามารถวัดได้ภายใต้ระบบสารสนเทศที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ก าหนดนโยบาย ด้วยนิยามดังกล่าว ตัวชี้วัดผลงานจึงมีลักษณะเป็นตัวแทน
ของสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เกิดข้ึนจากการให้นิยามเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์และติดตามผลใน
เชิงปริมาณ เป็นมาตรวัดที่ให้ค่าประเมินในรูปของผลการค านวณ ซึ่งได้จากข้อมูล/ตัวแปรเฉพาะที่
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อมูล/ตัวแปรส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดผลงาน โดยที่แต่ละตัวแปรอาจจะมี
มาตรวัดที่แตกต่างกัน ในกรณีที่ตัวชี้วัดผลงานตัวหนึ่งมีชุดของข้อมูล/ตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวก็อาจจะ
ต้องมีการก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละตัวแปรเพ่ือจัดท าค่าดัชนีของตัวชี้วัดผลงานนั้นด้วย (สุพจน์ 
ทรายแก้ว, 2545, หน้า 145-146) 
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  (2.3) การจัดท าตัวชี้วัดผลงานและการน าตัวชี้วัดผลงานไปใช้วัดผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การที่เป็นกิจกรรมทางสังคม มีข้อควรค านึงถึงหลายประการ กล่าวคือ 
   ความตรงประเด็นและความเพียงพอ ที่จะน าตัวชี้วัดผลงานไปใช้เป็น
สารสนเทศในการวินิจฉัยสั่งการ เพ่ือก าหนด ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน โครงการทางสังคม 
   คุณลักษณะในเชิงล าดับชั้นของตัวชี้วัด 3 ระดับ ได้แก่ ภาพรวม-
โครงสร้าง-การกระจาย โดยตัวชี้วัดผลงานระดับภาพรวมจะเป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของ
การปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะด้าน และตัวชี้วัดระดับการกระจาย เป็นตัวชี้วัดกิจกรรมหรืองานที่จัดท า
โดยน าไปสู่การบรรลุนโยบายเฉพาะด้น และตัวชี้วัดระดับกระจาย เป็นตัวชี้วัดกิจกรรมหรืองานที่
จัดท าโดยน าปัจจัยการผลิตมาสู่กระบวนการ 
   การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ควรก าหนด
ตัวชี้วัดผลงานให้น้อยที่สุด โดยเลือกตัวแปรที่ส าคัญ ๆ จากกกลุ่มตัวแปรที่ใช้ท าเป็นตัวชี้วัดผลงาน 
หรือตัดทอนตัวแปรที่คล้ายคลึงกันออกไป 
   การก าหนดมาตรฐานเขิงเป้าหมายของตัวชี้วัดผลงาน ตามแผนงาน
โครงการทางสังคม ควรเน้นที่มาตรฐานเชิงเป้าหมายในลักษณะกลุ่มประชากรผู้ได้รับประโยชน์
มากกว่าเป้าหมายที่เป็นมูลค่าทางการเงิน 
   ในการจัดท าตัวชี้วัดผลงาน ควรเน้นความประหยัด โดยพยายาม         
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ได้มีการจัดเก็บไว้แล้ว มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคิดค านวณ 
   ตัวชี้วัดผลงานที่จัดท าข้ึนควรมีความเป็นเอกนัย ไม่ควรต้องมีการตีความ
ในภายหลัง หรือมีแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้การแปลความหมายของตัวชี้วัดผลงานท าได้ง่ายเป็นที่เข้าใจ
ได้โดยบุคคลทั่วไป 
   ตัวชี้วัดผลงานที่ก าหนดควรเชื่อมโยงถึงความเป็นรูปธรรมของผลงาน          
ที่เกิดขึ้นจริง 
  (2.4) ตัวชี้วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) ได้แก่ ปริมาณหรือจ านวน
ทรัพยากรโดยรวมที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม/หรือบริการ เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ เช่น            
จ านวนเงินที่ใช้ หรือจ านวนบุคลากรที่จ าเป็นต่อการให้บริการ จ านวนวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต 
เป็นต้น 
   ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงปริมาณ 
จ านวนสิ่งของที่เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมและ/หรือจ านวนผู้ได้รับบริการ ทั้งนี้ 
ตัวอย่างของตัวชี้วัดผลผลิต  ได้แก่ จ านวนผู้เข้าอบรมพัฒนาอาชีพ จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา           
แต่ละหลักสูตรที่ได้รับการซ่อมแซม จ านวนหนังสือเดินทางที่ออกให้แก่ผู้ยื่นค าขอ จ านวนบัณฑิต          
ที่จบการศึกษา เป็นต้น 
   ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในระดับเหนือกิจกรรม หมายถึง โครงการ/แผนงาน โดยการเทียบเคียงผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น กับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นผลงานที่เป็นผลสืบเนื่องจากการได้มาซึ่งผลผลิต         
ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมที่ด าเนินการ ตัวอย่างได้แก่ จ านวน ผู้จบการศึกษาที่มีงานท า           
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จ านวนผู้จบการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อได้หลัวส าเร็จการศึกษาได้  2 ปี หรือระยะเวลาที่ลดลงในการ        
เดินทางเข้าเมืองของชาวชนบทโดยอาศัยเส้นทางที่สร้างขึ้น และยังรวมถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ของการบริการ (Quality Indicators) เช่น จ านวนสินค้าที่บกพร่อง  จ านวนใบแจ้งหนี้ที่ผิดพลาด 
จ านวนหนี้ค้างช าระ เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขข้อเรียกร้อง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ท างานของส านักงานสรรพากรเขตพ้ืนที่เป็นต้น 
   ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Efficiency Indicators) ตัวชี้วัดผลงานที่บ่งชี้
ประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดในเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานข้อมูล 2 หน่วย 
(Outputs/Inputs) โดยทั่วไปจะแสดงในรูปของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของผลผลิต หรือระยะเวลาในการ
ให้บริการต่อรายการ  เช่น  ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นหรือที่ส าเร็จการศึกษา ระยะเวลา
ท างาน (ชั่วโมง) ในการปรับสภาพพ้ืนผิวถนนความยาว 1 กิโลเมตรจ านวนใบค าร้องขอคืนภาษีที่ผ่าน
การอนุมัติภายใน 1 วันท าการ เป็นต้น 

 2.4  การประเมินแบบ CIPP Model 

 โดยที่แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความส าคัญกับบริบทในพ้ืนที่ ซึ่งมีความ
หลากหลายทั้งศาสนา สังคม วัฒนธรรม ดังนั้น ผู้ศึกษาฯ จึงได้น าแนวคิดการประเมินแบบ CIPP Model 
มาใช้ ในการศึกษา เนื่ องจากเป็นแนวคิดที่ ให้ความส าคัญกับการประเมินสภาพแวดล้อม                      
โดยสภาพแวดล้อมที่จะน ามาศึกษาประกอบด้วย 2 ระดับ คือบริบทพ้ืนที่ และบริบทของหน่วยงานที่
ด าเนินงานตามแผนของเป้าหมายและความเป็นไปได้ของเป้าหมายแผนงาน/โครงการ ซึ่งสรุ ป
สาระส าคัญแนวคิดดังกล่าวได้ดังนี้ 
 1) แนวคิดในการประเมินผลแบบ CIPP Model มองการวัดประเมินผล คือ กระบวนการ
ของการระบุหรือก าหนดข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูล              
ที่จัดเก็บมา แล้วนั้น มาจัดท าให้เกิดเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ เพ่ือน าเสนอส าหรับใช้เป็นทางเลือก 
ในการประกอบการตัดสินใจต่อไป จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า CIPP Model มีสาระส าคัญ                 
ที่สามารถขยายความเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
 (1) การประเมิน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ มีความต่อเนื่องกัน 
ในการด าเนินงานอย่างครบวงจร และย้อนกลับมาสู่รอบใหม่ของวงจรด้วย 
 (2) กระบวนการประเมิน จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามท่ีได้ระบุหรือบ่งชี้ไว้ 
 (3) กระบวนการประเมิน จะต้องมีการน าเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาแล้วนั้นมาจัดท า
ให้เป็นสารสนเทศ 
 (4) สารสนเทศที่ได้มานั้นจะต้องมีความหมายและมีประโยชน์ 
 5) สารสนเทศดังกล่าวจะต้องได้รับการน าไปเสนอเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ             
ในการก าหนดทางเลือกใหม่หรือแนวทางในการด าเนินกิจการใด ๆ ต่อไป 
 2) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินแบบ CIPP Model โดยทั่วไปมีลักษณะที่จะแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ 
ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร  ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหา  
และน าผลการประเมินที่ได้นั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามควร
แก่กรณี การประเมินแบบ CIPP Model แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
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 (1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
ก่อนที่จะด าเนินโครงการใด ๆ มีจดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งพิจารณาความ
จ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสม          
ของเป้าหมายของโครงการ 
 (2) การประเมินตัวป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึง              
ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผน
ของการด าเนินงาน 
 (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ส่วนนี้เป็นการประเมินเพ่ือ 
  (3.1) หาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ เพ่ือท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ข้อบกพร่องนั้น ๆ  
  (3.2) หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  
 (4) การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เป็นการประเมิน                    
เพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ             
ทีก่ าหนดไว้แต่ต้น รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ  เลิก  หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 
 3) ตามแนวคิดของการประเมินแบบ CIPP Model ดังกล่าว แสดงถึงการประเมิน             
ที่พยายามให้ครอบคลุมกระบวนการท างานในทุก ๆ ขั้นตอน สิ่งที่ควบคู่กับการประเมินตามแนวคิด
ของ CIPP สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทเช่นกัน คือ 
 (1) การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะ
แวดล้อมมีบทบาทส าคัญคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานในการ
ด าเนินงาน 
 (2) การตัดสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการ
ประเมินตัวป้อน มีบทบาทส าคัญคือ การก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการท างานต่าง ๆ 
ของโครงการ 
 (3) การตัดสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมิน
กระบวนการ มีบทบาทส าคัญคือ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการท างานให้ได้ผลดีที่สุด 
 (4) การตัดสินใจเพ่ือการทบทวนโครงการ เป็นการติดสินใจที่อาศัยผลจากการ
ประเมินทีเ่กิดขึ้น มีบทบาทหลักคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป 
(Stufflebeam, 1971) 
 แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินแบบ CIPP เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ในการด าเนินโครงการแต่ละประเภท จะเห็นได้ชัดว่าการประเมินแต่ละประเภทดังกล่าวจะต้อง
เอ้ืออ านวยต่อการน าไปตัดสินใจ  
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๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
 สมพิศ สุขแสน (2547 : 2) ได้กล่าวถึงการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอน
สุดท้ายเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการน าโครงการไปปฏิบัติ            
ซึ่งควรประเมินทุกขั้นตอน 
 ๒.๕.1  ความหมายการประเมินผล   
        การประเมินผล หมายถึงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหลังสิ้นสุด
การ ปฏิบัติงานแล้ว  เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า  ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ  
ดังนั้น การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนเอากระจกมาส่องให้เราได้เห็นหน้าตัวเองว่ามี
ข้อบกพร่อง อะไรบ้างหรือสวยงามดีแล้ว  แต่ที่ส าคัญกระจกนั้นจะต้องมีมาตรฐานหรือมีคุณภาพ  มิ
เช่นนั้น   กระจกจะหลอกหน้าเรา ท าให้ส่องแล้วหน้าตาดูดีกว่าตัวจริง  นั่นก็คือ  การประเมินผล
โครงการต้องมี  เครื่องมือที่แม่นตรง (Validity) และเชื่อถือได้ (Reliability) 
 2.๕.๒  องค์ประกอบของการประเมินผล  
        จากความหมายของการประเมินผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการประเมินผลจะต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้ ปรากฏการณ์ งาน หรือกิจกรรม หรือสิ่งที่ต้องการจะวัด  วัตถุประสงค์ของสิ่งที่
ต้องการวัดและประเมิน  กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานของการวัดและการประเมิน  การวัด/เครื่องมือ/การประเมิน  
การเปรียบเทียบผลที่วัดได้กับเกณฑ์และการสังเคราะห์หลักฐานหรือข้อมูลที่เป็นผลจากกระบวน          
การประเมินไปสู่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย 
 ๒.๕.3  จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
        การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ          
มีดังนี้ 
        1) เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่า             
ควรจะยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป ผลที่ได้จากการด าเนินโครงการได้รับ 
ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินทุนที่สูญเสียไปมากน้อยเพียงใด  และโครงการที่ด าเนินไปนั้นก่อให้เกิด    
ผลข้างเคียง (Side Effects) ทั้งทางบวกและลบหรือไม่ 
        2) เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่า  เป็นไปตาม               
ที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด ถ้าโครงการที่ด าเนินไป
แล้วไม่เป็นไปตามก าหนดการหรือก้าวหน้าช้า ผู้บริหารโครงการจะได้ปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการ
ในช่วงต่อไป หรือปีต่อไป 
        3) เพ่ือปรับปรุงงาน  ถ้าเราบริหารโครงการไประยะหนึ่งแล้วพบว่า  บางโครงการ
ไม่ได้เสียทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น วิธีด าเนินโครงการ  การขาดความร่วมมือ
ของประชาชนขัดต่อค่านิยมของประชาชน หรือสมรรถนะขององค์กรที่รับผิดชอบต่ า เมื่อเราทราบ          
ผลของการประเมินผล เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น 
        4) เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) ที่เหมาะสม โดยปกติในการบริหารโครงการ
นั้น ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก ดังนั้น           
การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้            
เพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยลง 
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   5) เพ่ือขยายผล ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ สม่ าเสมอ ผลปรากฏว่าโครงการ
นั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไปในหลายหลายกลุ่ม
หรือหลายพ้ืนที ่
 

๒.๖  ข้อคิดในการประเมินผลโครงการ 
  ๒.๖.1 ไม่ควรประเมินผลโครงการถ้าเราไม่ประสงค์จะทราบผลของการประเมิน           
เพราะเป็นการสิ้นเปลืองและสูญเปล่า 
  ๒.๖.2 การประเมินผลโครงการย่อมไร้ค่า ถ้าไม่มีการน าผลของการประเมินไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ “เปรียบเสมือนอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว  ถ้าปราศจากผู้รับประทาน อาหารนั้นก็ย่อมไร้ประโยชน์” 
นั่นก็คือเน้นให้ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข   มิใช่เก็บผลการประเมินไว้ในตู้เท่านั้น 
  ๒.๖.3  การประเมินผลเพียงช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการไม่กระท าผิด         
ซ้ าอีกในเรื่องเดิมนั่นคือผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลที่แม่น  ตรง  และเชื่อถือได้ และควรเป็นบุคคล              
ที่ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคล อ่ืน การทราบผลการประเมิน           
จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้   ดังค ากล่าวของ            
นโปเลียนที่ว่า  “ถ้าเราไม่รู้จักปรับกลยุทธ์ในการรบในที่สุดข้าศึกก็จะใช้วิธีการรบเหมือนเรา”            
ท านองเดียวกัน  ถ้าเราไม่มีข้อมูลจากการประเมินผล เราก็ไม่สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมได้  
  ๒.๖.4   การประเมินผลเป็นการมองย้อนกลับไปในอดีต แต่การวางแผนเป็นการมอง             
ไปสู่ อนาคต (Future) แต่ในปัจจุบันการประเมินผลจะเริ่มมีลักษณะการคิดไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น             
โดยโครงการขนาดเล็กซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับนวัตกรรม  (Innovation) จะต้องท าเป็น                  
โครงการ ทดลอง (Experimental Project) ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลก่อน  ประเมินผลระหว่าง                     
และประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ  
  ๒.๖.5  การประเมินผลที่ด้อยคุณภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  สู้ไม่มีการประเมิน     
เสียดีกว่านั้นคือในการประเมินผล ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะต้องมีความแม่น ตรง และเชื่อถือได้  
      สรุปได้ว่า การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญต่อการด าเนินงานตามโครงการ           
ทุกโครงการ  จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในวิธีการการด าเนินงาน  เพ่ือสามารถติดตามและประเมินผล  
ได้ถูกวิธี  โดยอาศัยองค์ประกอบของการประเมินที่ถูกต้อง   
  

๓. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “Governance” และ “Good Governance”  
     ในการด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างการยอมรับ        
ของประชาชนต่อหลักการ  เหตุผล  และประโยชน์ของการพัฒนาที่ประชาชนจะได้รับโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  สร้างความโปร่งใส 
เป็นธรรมและ เพ่ิมอ านาจแก่ประชาชน  ดังนั้น  ผู้ศึกษาโครงการฯ จึงได้น าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ 
Governance และ Good Governance มาใช้ในการศึกษา โดยเฉพาะพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดฯ โดยแนวคิดดังกล่าวได้ยึดหลัก การ พ้ืนฐาน ๖ ประการ 
ประกอบด้วย  1) หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม  3) หลักการมีส่วนร่วม  4) หลักความโปร่งใส             
5) หลักความรับผิดชอบและ  ๖)หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารที่เน้นผลลัพธ์ (Outcomes) เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง 
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ต่อความต้องการโดยแนวคิดนี้มีความส าคัญส าหรับใช้พิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผน  และการ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น ในการด าเนินงานตั้งแต่การจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้อง
สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง และการด าเนินงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสรุป
สาระส าคัญแนวคิดดังกล่าวได้ ดังนี้ 
  จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า หลักการ “การบริหารจัดการภาครัฐใหม่” ถือเป็น
รูปแบบใหม่ของ “การบริหารการปกครอง” (Governance) ที่เป็นเรื่องของการพยายามลดบทบาท
การแทรกแซง และจ ากัดขนาดของรัฐและระบบราชการลง โดยอาศัยกลไกระบบตลาดให้เข้ามาท า
หน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ แทน และ “การบริหารการปกครอง” ในการกระตุ้น
ผลักดันเร่งรัดให้ประเทศต่าง ๆ ท าการปฏิรูปภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสภาพของ “การบริหารการ
ปกครอง” (Governance) หรือ “การบริหารจัดการที่ด”ี หรือ “ธรรมาภิบาล” หรือ “ธรรมรัฐ” (Good 
Governance) ที่ถือว่าจะเป็นกลไกส าคัญในการน ากลยุทธ์ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
 ประเทศไทยได้น าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีกฎหมายอย่าง
น้อย 2 ฉบับ ที่ก าหนดมาเพ่ือรองรับแนวคิด “Good Governance” หรือ “การบริหารจัดการที่ดี” 
หรือ “ธรรมรัฐ” หรือ “ธรรมาภิบาล” โดยออกเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ต่อมาได้ยกเลิกและประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 ที่เน้นในเรื่อง “การบริหารที่เน้นผลลัพธ์ 
(Outcomes) คือ “การเน้นการปฏิบัติราชการที่มีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย” 6 ประการ             
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาก าหนดแนวทางให้ส่วน
ราชการปฏิบัติ รวมทั้งหมด 9 หมวด แนวทางที่ก าหนด ให้ส่วนราชการต้องน าไปปฏิบัติจึงอยู่ในหมวด 
ที่ 1 ถึงหมวดที่ 8 โดยแต่ละหมวดจะมีสาระส าคัญ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะบางหมวด เช่น หมวด
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่า หมายถึง การ
บริหารราชการที่มีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 6 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับ (1) เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ          
ให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย 
แต่ละหัวข้อมีความหมาย ดังนี้ 
 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ได้แก่ การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง 
(Responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (Positive 
Impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
  2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ได้แก่ การบริหารเพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ (Outcomes) 
ตามวัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based 
Management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance Agreement) ในทุกระดับ 
 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ได้แก่ การบริหารที่จะต้อง
พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (Output) กับผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นโดยมีการ
ท า Cost-Benefit Analysis ให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของแผนงานหรือ 
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โครงการต่าง ๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดระบบการวางเป้าหมายการท างานและวัดผลงาน
ของแต่ละบุคคล (Individual Scorecards) ที่เชื่อมโยงกับระดับองค์การ (Organization 
Scorecards)  
  4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ได้แก่ การก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process Simplification) และการจัดให้มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ (Empowerment) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวกับประชาชน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป One-Stop Service 
 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ได้แก่ การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนท างานใหม่อยู่เสมอ (Process Redesign) ซึ่งจ าเป็นต้องทบทวน
ล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของแผนงานและโครงการทุกระยะ (Program Evaluation) การ
ยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จ าเป็นและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์อยู่เสมอ 
 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้แก่          
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  โดยมีการ
ส ารวจความต้องการของประชาชน (Citizen Survey) และความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer 
Survey) ในหลากหลายวิธีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป 
 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ การตรวจสอบ และวัดผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง (Internal Control) ซึ่งจะท าให้สามารถผลักดันการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดในทางทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้น ามาแปลงให้เป็นไป
ในรูปของกฎหมาย โดยมีเนื้อหาสาระอยู่ในหลายหมวดของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการปฏิบัติให้บรรลุผล 
ส าหรับบทบัญญัติในหมวด 3 เป็นการก าหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งว่าด้วย
การก าหนดแผนการท างานที่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้วัดผลลัพธ์ของงาน กล่าวคือ การปฏิบัติของส่วน
ราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระท าได้อย่างชัดเจน โดยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่
บัญญัติไว้ใน มาตรา 9 ซ่ึงมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ในการจัดท าภารกิจต่าง ๆ ส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติงานขึ้นไว้ล่วงหน้าก่อนลง
มือด าเนินการ หมายถึง เป็นการก าหนดวิธีปฏิบัติราชการในระยะต่อไปว่าการปฏิบัติราชการในแต่ละภารกิจ 
ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือก ากับการท างานขึ้นไว้อย่างชัดเจนก่อนที่จะเริ่ม          
ลงมือท างาน ซึ่งจะมีผลท าให้ทราบได้ว่าเป้าหมายของภารกิจนั้นคือสิ่งใด และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย              
รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ทราบว่า ในระยะเวลาใดส่วนราชการจะด าเนินการในเรื่องใดและจะแล้วเสร็จเมื่อใด 
  แผนปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจ ความในข้อนี้เป็นการขยายรายละเอียดว่าแผนปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจนั้น อย่างน้อยต้องมีหัวข้อ
ตามที่ระบุไว้เป็นพ้ืนฐานแสดงรายละเอียดให้เห็นไว้ในแผน ซึ่งจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์และความ
คุ้มค่าของงานในภารกิจนั้น อย่างไรก็ตาม ในหลายภารกิจอาจมีหัวข้อเพ่ือก ากับการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน  
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เพ่ือให้สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการก็สามารถก าหนดเพ่ิมขึ้นตามภารกิจที่
จะกระท าก็ได้ 
  ต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือ ให้ได้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามแผนนั้นส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือตามเป้าหมายหรือไม่ ส่วน
ราชการที่ก าหนดภารกิจนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลไว้อย่างใกล้ชิด เช่น มีการ
ก าหนดระยะเวลาการรายงานผล การวัดผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ส่วนราชการ
เป็นผู้ก าหนดขึ้นเอง แต่ถ้า ก.พ.ร. มีการก าหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการติดตามผลขึ้นเมื่อใดแล้ว 
หลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการจะก าหนดขึ้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานกลางนั้นด้วย 
  ในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงแผนให้เหมาะสม โดยที่ภารกิจของส่วนราชการนั้นจะต้องมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแกป่ระชาชน ฉะนั้นในการปฏิบัติตามแผนที่ส่วนราชการก าหนดให้มีขึ้น จึงต้องติดตามและ
รับฟังผลกระทบ ที่มีต่อประชาชนตลอดเวลา  ซึ่งกระท าได้โดยการส ารวจความคิดเห็นหรือเปิดรับฟัง
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้ภารกิจที่กระท าขึ้น
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ที่มา : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (2546, 9 ตุลาคม) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงแนวคิดการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ดังกล่าวเน้นไปที่การบริหารที่มุ่งเน้น “ผลลัพธ์” (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องเป็นไปทางเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ส าหรับงานนั้น โดย “ผลลัพธ์” ที่เกิดขึ้นมีความ
คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดตัวชี้วัดผลงานได้อย่างชัดเจน 

4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

 มาตรา 78 (2) ก าหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อ านาจหน้าที่และคามรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 มาตรา 87 (1) ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 มาตรา 283 วรรคแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการ
ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
เป็นส่วนรวมด้วย 

  4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  
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  ได้มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดในมาตรา 52 
วรรค 3 และมาตรา 53/1 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 มาตรา 52 วรรคสาม ก าหนดให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่าจงหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 
 มาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประชุมปรึกษาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน ทั้งนี้ เมื่อประกาศใช้
แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนิน
กิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

  4.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี โดยสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งประมาณการรายได้ 
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน
แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 17 ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผน ปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณ และ ก.พ.ร.  ร่วมกันก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท า
ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

  4.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  

  ได้มีข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัด  สรุปสาระส าคัญ           
ได้ดังนี้ 
 มาตรา 6 ก าหนดให้การบริหารงบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.น.จ. ก าหนดตามข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณ 
 มาตรา 8(2) และ (3) ก าหนดให้ ก.น.จ. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ             
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   รวมทั้งค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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 มาตรา 17 ให้ ก.น.จ. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ ก.บ.จ. รับไป
ด าเนินการ 
 มาตรา 18 ให้ ก.บ.จ. จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ระยะเวลาสี่ปี โดยระบุรายละเอียด            
ของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ค านึงถึงความ
ต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมถึงความพร้อมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
 ให้ ก.บ.จ.ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดตามวิธีการที่ ก.น.จ. 
ก าหนด เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ แต่ ก.บ.จ. อาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการระดับอ าเภอด าเนินการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ของอ าเภอ  เพ่ือให้ได้
ความคิดเห็นของประชาชนเสนอเป็นข้อมูลต่อ ก.บ.จ. แทนการส ารวจความคิดเห็นก็ได้ 
 มาตรา 19 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดที่ ก.บ.จ. จัดท าตามมาตรา 18 โดยประชุมปรึกษาหารือกับ (1) หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถาน
ที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการบริหารส่วนกลาง (2) หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ บรรดาที่มี
สถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด (3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดในจังหวัด (4) ผู้แทนภาคประชาสังคมและ (5) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 เมื่อด าเนินการแล้ว ให้ ก.บ.จ. น าผลการประชุมปรึกษาหารือและความคิดเห็นของ           
ที่ประชุม มาปรับปรุงพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ แล้วส่ง ก.น.จ. เพ่ือพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรี          
ให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ส่งส าเนาให้ ก.บ.ก.ทราบด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
 มาตรา 25 เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ให้ ก.บ.จ. จัดท า
แผน ปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของโครงการ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบและงบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการและต้องระบุให้
ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนด 
 เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดส่งให้ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
 มาตรา ๒๘ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดตามที่ ก.น.จ. เสนอแล้ว ให้ ก.น.จ. ส่งให้ส านักงบประมาณเพ่ือใช้
ในการจัดสรรงบประมาณ โดยส านักงบประมาณต้องด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  การส่งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าจังหวัดได้ยื่นค าของบประมาณต่อส านักงบประมาณตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด 
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   4.5 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

 ข้อ 3 “จังหวัด” หมายความว่า จั งหวัดที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                   
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม           
แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
 ข้อ 4 “งบประมาณจังหวัด” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่จั งหวัดได้รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม           
เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
 “แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด” หมายความว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดที่จัดท าขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดเฉพาะในส่วนที่เป็นภารกิจของจังหวัดที่รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
  ข้อ 28/1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับส่วนราชการตามระเบียบนี้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการนยายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จะได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของส านัก
งบประมาณไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดจะต้องผ่านกระบวนการที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจงหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
ส่วนกลาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
ในจังหวัด โดยเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท า           
ในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
 ส าหรับกลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนั้น จะอยู่ในรูปของ
คณะกรรมการที่จะมาช่วยสนับสนุนในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการใน 3 ระดับ 
  คณะกรรมการในระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด         
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
  คณะกรรมการในระดับกลุ่มจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด             
แบบ   บูรณาการ (ก.บ.ก.) มีหน้ากลุ่มจังหวัด เป็นประธาน ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการในระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1 กมล กมลตระกูล (2550) ศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง สรุปได้ว่า ความรุนแรงเป็นผลมิใช่เหตุ              
แต่จากการวิเคราะห์เหตุความรุนแรง คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน การขาดแคลนสาธารณูปโภค        
การขาดแคลนด้านสาธารณสุข  การไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา  จึงท าให้ตกงาน  มีชีวิตความเป็นอยู่
แร้นแค้น  โดยเฉพาะเยาวชนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ เช่น การท าประมงชายฝั่ง จึงกลายเป็น
ความไม่พอใจรัฐบาล และสะท้อนออกมาในรูปแบบของความร่วมมือกับกลุ่มก่อความไม่สงบ ข้อเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน คือ การสนับสนุน
งบประมาณลงไปเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาเยาวชนไม่มีงานท า เยาวชน             
ไม่ได้รับการศึกษา และขาดแคลนสาธารณูปโภค การพัฒนาให้มีบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลตัวเมือง และแนวทางแก้ไขควรก าหนดจากข้างล่างสู่ข้างบนหรือจากข้างล่าง         
สู่ศูนย์กลาง 
 5.2 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2550) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับต าบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ว่า  1) ด้านสภาวะแวดล้อม 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของการจัดท าโครงการ  มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินโครงการด้วย การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชนที่จะพัฒนาไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนระยะยาว  2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (บุคลากร คุณลักษณะของทีมงาน 
และงบประมาณ) มีความเชื่อมมั่นและเจตคติที่ดีต่อโครงการ มีความเข้าใจต่อปัญหาของชุมชน              
และชุมชนให้การยอมรับ  ส าหรับงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอแต่ปัญหาการใช้งบประมาณ            
ที่ไม่ชัดเจนในช่วงต้นโครงการ  3) ด้านกระบวนการด าเนินงาน ภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ                
ทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติงาน การจัดการ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และการรายงานติดตามผล             
4) ด้านผลผลิต บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างทีมงานเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับประชาชนในพ้ืนที่และ
ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ที่ด าเนินโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ 5) ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อโครงการน้อยและข้อจ ากัดด้านเวลาในการเข้าร่วม
โครงการ ทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบลและหมู่บ้านมีภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดมาก      
ท าให้ขาดเอกภาพและประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องการเตรียมความพร้อม
โครงการ ต้องคัดเลือกทีมงานที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน และเรื่องกระบวนการและเทคนิคการ
ด าเนินงาน ควรใช้แผนชุมชน/หมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาชุมชน ควรบูรณาการ งบประมาณ
ในหน่วยเดียวกันเพ่ือป้องกันการซ้ าซ้อนในการจัดท าโครงการ และเรื่องการบริหารความเสี่ยง         
ของโครงการควรเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่รวมทั้งพิจารณาบ ารุง
ขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
 5.3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี (2525) ศึกษาเรื่อง 
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ว่าการพัฒนา
ตามแผนงานโครงการท าให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มขยายตัว
ในอัตราเพ่ิมที่ต่ า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ความไม่สงบ  
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเชิงมหภาคอ่ืน ๆ ข้อมูลยังสะท้อนว่าอาจจะมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขหลายอย่าง ทั้งในแง่ความยากจน และการกระจายรายได้ ผลส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา            
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบ 
เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาความไม่สงบแบบใหม่ต้องอาศัยยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และโครงการในแบบบูรณการ
ทั้งทางด้านความมั่นคง  การเมือง  เศรษฐกิจ โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ความสุขของคนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 5.4 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (2551) ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบ
ตัวชี้วัดที่สามารถเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ และยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
สรุปได้ว่า การก าหนดดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม  สามารถน าไปใช้ได้จริง  ควรให้ผู้ใช้เป็นผู้ก าหนด              
โดยมาจากระดับปฏิบัติการหรือผู้ใช้  มิใช่ก าหนดจากนักวิชาการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกจากนั้น           
ต้องมีการท าความเข้าใจให้ตรงกัน  ให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดที่ดี วิธีการก าหนดเป้าหมายฯ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเข้าใจ และมีทิศทางในการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน         
ก่อนน าไปใช้จริง 
 5.5 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2551) รายงานผลการสอบสวนและศึกษาสถานการณ์            
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือสอบสวนและศึกษา
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สรุปได้ว่า  การศึกษาของ
เยาวชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก าลังประสบปัญหาและมีผลวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงว่า            
เมื่อคุณภาพการศึกษาต่ า ก็ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ปัญหาการว่างงาน การถูกเอารัด
เอาเปรียบ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีในที่สุด 
 5.6 กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (2552) การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  สรุปได้ว่า  ผลการประเมินด้านงบประมาณ ด้านสื่อการสอน  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
ตัวชี้วัด ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 ตัวชี้วัด (จาก 7 
ตัวชี้วัด) ด้านกระบวนการบริหารของผู้บริหาร  ด้านการนิเทศติดตามของผู้บริหาร  ด้านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  ผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัด  ด้านผลผลิตการประเมินในตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์
การเรียนอิสลามศึกษา 8 รายวิชา  ของนักเรียนในโครงการพัฒนา  การเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  โดยภาพรวมทุกรายวิชามีร้อยละคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ส่วนการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ  ผู้ปกครอง  ครู 
นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  และผู้น าศาสนา  มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการในทุกด้านอยู่ในระดับสูง และถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ขณะที่ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา คือ 1) ด้านงบประมาณ ในเรื่องความเพียงพอของงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ
ทางด้านปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  และความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ  เช่น  ค่าจ้างสอนของ
ผู้สอนอิสลามศึกษา และ 2) ความต่อเนื่องของนโยบาย  โดยไม่มั่นใจในความต่อเนื่องของนโยบาย  
ส่วนข้อเสนอแนะคือ ควรจัดให้ต่อเนื่องและเป็นโครงการถาวรเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่กับ
หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในทุกโรงเรียน  และจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอและรวดเร็ว 
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 5.7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเอเชียศึกษา ศูนย์มุสลิมศึกษา (2550 ก) ศึกษานโยบาย
การแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมของประเทศฟิลิปปินส์   จีน  และอินเดีย  แบบอย่างและบทเรียน
ส าหรับประเทศไทย สรุปได้ว่า  1) ต้องแยกแยะและวิเคราะห์ให้ได้ว่าปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นจาก
สาเหตุใดอย่างแน่ชัด จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  2) ไม่ควรมุ่งเน้นใช้นโยบายกวาดล้าง
และเร่งปราบปรามอย่างหนักด้วยการใช้ก าลังทหาร เพราะจะท าให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงและ
ขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะท าให้สถานการณ์ตึงเครียดและบานปลายมากขึ้นไปอีก  3) ควรให้
ความส าคัญต่อนโยบายสันติวิธีที่มุ่งเน้นการเจรจาเป็นหลัก  4) ควรเน้นให้ความส าคัญต่อการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้นโยบายต่างประเทศเชิงสร้างสรรค์กับประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อม
ต่อปัญหา เพราะจะท าให้ความหวาดระแวงที่มีต่อกันลดน้อยลง  แต่จะมีความเชื่อใจและมีมุมมองต่อกัน
และกันดีขึ้น  5) บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบทบาทของบาง
ประเทศ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหา  เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบและ
ลึกซ้ึง เพราะการเปิดโอกาสให้องค์การระหว่างประเทศภาครัฐหรือเอกชนเข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหา หาก
มอง          ในแง่บวกเท่ากับเป็นการท าให้มีตัวกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหา  ซึ่งอาจท าให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปได้ง่าย และมีทิศทางดีขึ้น และ  6) มุ่งให้ความส าคัญต่อนโยบายการพัฒนาและกระจาย
ความเจริญไปสู่พื้นที่ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (การศึกษา)  รวมทั้งมีนโยบายที่มุ่งสร้าง
ความร่วมมือเชิงสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมให้มาก
ขึ้น ทั้งนี้ภาคประชาสังคมโดยองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งภายในประเทศ ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการได้ แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องค านึงถึงความต้องการของคนในพ้ืนที่ด้วย ไม่ควรยัดเยียด
หรือก้าวล่วงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิตที่มีมาแต่ดั้งเดิม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
และมีความอ่อนไหวสูง 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการศึกษา 

 

 การประเมินผลโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า             
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และด้านประสิทธิผล ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย  
ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบแผนการวิจัย  
 3. เครื่องมือในการวิจัย  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้แก่ ประชาชนที่  
อยู่ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ผู้มีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการ จ านวน  ๔๕,๐๐๐ คน ดังนี้  
  1) โครงการของดีเมืองนรา จ านวน ๒๐,๐๐๐  คน 
 2) โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน  
 3) โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตร ของ ทาโร่ ยามาเน่
(Yamane. 1970 : 886) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้ขนาด          
กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย ๔๕๐ คน และก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละโครงการตามสัดส่วน           
ของประชากร ซึ่งได้จ านวนตัวอย่างแต่ละโครงการดังนี้  
  1) โครงการของดีเมืองนรา จ านวน ๑๕๐ คน 
 2) โครงการโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ านวน  ๑๕๐ คน   
 3) โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  จ านวน ๑๕๐ คน  
 

2. แบบแผนการศึกษา  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณจากการจัดท าแบบสอบถามแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 ด้าน 
ดังนี้  
  2.1 การประเมินด้านบริบท (Contex)  
  2.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
  2.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process) 
  2.4 การประเมินด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (Product)  
  2.5 ด้านผลกระทบ (Impact) 
  2.6 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)  
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3. เครื่องมือในการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้มี         
ส่วนได้ส่วนเสีย กับโครงการ มีจ านวน 8 ตอน ดังนี้ ประกอบด้วย  
 ตอนที่  1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดที่ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบในรูปแบบการตรวจรายการ (check list) ที่เป็นข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 
เพศ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  บทบาทหน้าที่ในชุมชน และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ รวม 6 ข้อ 
 ตอนที่ 2- 6 สอบถาม ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดให้ผู้ตอบ
แบบ สอบถามเลือกค าตอบในรูปแบบการตรวจรายการ (check list) ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ  
 ตอนที่ 7 สอบถาม ที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ ลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี้  
 มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
 มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
 ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
 น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
 น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนนแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ที่ได้
จากค่าพิสัย (Range) การให้คะแนน ดังนี้ 
ค่าพิสัย         =       คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
                                                    จ านวนชั้น 

                                 =                               =   1.33  
 ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 
 3.67 – 5.00 อยู่ในระดับมาก 
 2.34 - 3.66 อยู่ในระดับปานกลาง 
1.00 - 2.33 อยู่ในระดับน้อย 
 ตอนที่ 8 แบบสอบถาม ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended) 
เกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 

 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 ในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่าง  ๆ  
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.2 สร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย แล้วน าเสนออาจารย์               
ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไข 

3 
5 - 1 
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 3.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ความสอดคล้อง เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ความถูกต้องเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ด้านวิชาการสถิติ 
ด้านการประเมินผลโครงการ ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหาและความเที่ยงตรงในเชิง
ภาษา พิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อตรงเชิงเนื้อหาหรือไม่ ได้ก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
(อาคม ใจแก้ว, 2551)  
  ใช้ได้     =      +1 
  ไม่แน่ใจ    =   0 
  ต้องปรับปรุง  =  -1 
แล้วน าแบบสอบถามแต่ละข้อมาหาค่า IOC เลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ระดับ 0.66 ขึ้นไป   
 3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ ( try out) ผู้มีส่วน
ร่วมกับการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 
คน จากนั้น น าค่าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
for Windows Version 16.0 (Statistical Product and Service Solution)  

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษา ได้ท าหนังสือขอความร่วมมือถึงประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ที่อยู่ ในพ้ืนที่การด าเนินโครงการ เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการด าเนิน            
รวมทั้งสิ้น ๔๕๐ ชุด 
 4.2 น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของค าตอบ แล้วท าการลงรหัส
ก่อน ที่จะท าการบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

 หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบ สอบถามแล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
Version 16.0 (Statistical Product and Service Solution) วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะข้อมูล 
ดังนี้  
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดย
ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (percentage) เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ บทบาทหน้าที่ในชุมชน และ
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  
 
  



-๔๔- 
 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า                
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
(percentage) เป็นรายข้อ เพ่ือทราบถึงผลของการด าเนินโครงการในแต่ละด้าน  และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปตารางและการบรรยาย  
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย           
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ เพ่ือทราบถึงระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางและการบรรยาย  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การประเมินผลโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 

255๙ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด
นราธิวาส  พ.ศ. 255๙ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้าน
ผลกระทบ และด้านประสิทธิผล โดยได้ด าเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP Model ผลการศึกษา
ครั้งนี้ ได้น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. การประเมินโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาสตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาส  
ประจ าปี 255๙ 
                       2.1  การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 
             2.2  การประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
                       2.3  การประเมินกระบวนการของโครงการ 
                       2.4  การประเมินผลผลิตของโครงการ 
                       2.5  การประเมินผลกระทบของโครงการ 
                       2.6  การประเมินประสิทธิผลของโครงการ     
 3. การเปรียบเทียบโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาสกับองค์ประกอบในการประเมินโครงการ   
                       3.1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 
             3.2 การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
                       3.3 การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านกระบวนการของโครงการ 
                       3.4 การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลผลิตของโครงการ 
                       3.5 การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลกระทบของโครงการ 
                       3.6 การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านประสิทธิผลของโครงการ     
 4. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
X     แทน  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
S.D.  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
       ชาย 191 40.2 

       หญิง 269 59.8 

อายุ   
       อายุไม่เกิน 20 ปี 18 4.0 

       อายุ 21 – 30 ป ี 122 27.1 

       อายุ 31 – 40 ป ี 144 32.0 

       อายุ 41 – 50 ป ี 105 23.3 

       อายุ 51 – 60 ป ี 54 12.0 

       อายุ 61 ปี ขึ้นไป 7 1.6 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

       ต่ ากว่าประถมศึกษา 14 3.1 

       ประถมศึกษา 36 8.0 

       มัธยมศึกษาตอนต้น 35 7.8 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 57 12.7 

       ปวส. ปวท. อนุปริญญา 70 18.6 

       ปริญญาตรีและสูงกว่า 202 44.9 

       อ่ืนๆ 4 0.9 
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ   

       การด าเนินโครงการ 142 31.5 

       ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง 124 27.6 

       ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม 184 40.9 

 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘  มีอายุอยู่ใน
ระหว่าง 31 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง
กว่า  คิดเป็นร้อยละ๔๔.๙ บทบาทในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม ร้อยละ ๔๐.๙
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2.  การประเมินโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาสตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 255๙ 
 ในการประเมินโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาสตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 255๙  
ได้ใช้ CIPP MODEL  เป็นตัวแบบในการประเมินโครงการ  ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อม 
การประเมินปัจจัยน าเข้า  การประเมินกระบวนการ  การประเมินผลผลิตของโครงการ การประเมินผล
กระทบของโครงการและการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ  ดังนี้ 

 2.1  การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ   
         การประเมินสภาพแวดล้อมของการด าเนินโครงการพิจารณาจากด้านความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของพ้ืนที่  ความสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  
ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และความสอดคล้องกับความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ตามตาราง 2 
ตาราง 2 การประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อมของการด าเนินโครงการ  

 จากตาราง 2 แสดงถึงผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่า การด าเนินโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ ร้อยละ95.8   สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ97.6  สอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 
95.3 และสอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 97.1 

 2.2  การประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ   

  การประเมินปัจจัยน าเข้าของการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย  คุณภาพของปัจจัยการผลิต/
วัตถุดิบ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการและ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ตามตาราง 3 
ตาราง 3 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้าของการด าเนินโครงการ 

สภาพแวดล้อม สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 95.8 4.2 
ความสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

97.6 2.4 

ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 95.3 4.7 
ความสอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 97.1 2.9 

ปัจจัยน าเข้าของโครงการ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
คุณภาพของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 97.6 2.4 
ปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 97.8 2.2 
งบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 96.7 3.3 
จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 97.1 2.7 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการ 

96.9 2.1 
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       จากตาราง 3 แสดงถึงผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า  คุณภาพของปัจจัยการผลิต/
วัตถุดิบ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม ร้อยละ 97.6 ปริมาณของปัจจัยการผลิต/
วัตถุดิบ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม ร้อยละ 97.8  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการมีความเหมาะสม ร้อยละ 96.7  จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ มี
ความเหมาะสม ร้อยละ 97.1 ความรู้ ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการ มีจ านวนเหมาะสม ร้อยละ96.9  

 2.3  การประเมินกระบวนการของโครงการ 
       การประเมินกระบวนการของการด าเนินโครงการ  ประกอบด้วย  การรับทราบการด าเนินโครงการ  
การมีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ  การส่วนร่วมในการท าประชาคม  การติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการ  ตามตาราง 4 
ตาราง 4  การประเมินกระบวนการของการด าเนินโครงการ 

  

         จากตาราง 4 แสดงถึงผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ได้มีการรับทราบการด าเนิน
โครงการ ร้อยละ 88.2  มีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ ร้อยละ 61.1  มีส่วนร่วม         
ในการท าประชาคมในการให้ข้อมูล  ร้อยละ 48.4  มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ  ร้อยละ 4.7            
มีส่วนร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการร้อยละ  2.9  มีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการ ร้อยละ 9.3  
ได้มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 54.2 ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ         
ร้อยละ 86.1  

การประเมินกระบวนการของการด าเนินโครงการ จ านวน ร้อยละ 
การรับทราบการด าเนินโครงการ   
รับทราบ 397 88.2 
ไม่เคยรับทราบ 53 11.8 

การมีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ   

มีส่วนร่วม 277 61.6 
ไม่มีส่วนร่วม 173 38.4 
ส่วนร่วมในการท าประชาคม (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)   
ร่วมให้ข้อมูล  217 48.2 
ร่วมเสนอโครงการ  21 4.7 
ร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการ  13 2.9 
ร่วมคัดเลือกโครงการ 42 9.3 
การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ   
ได้ติดตาม 244 54.2 
ไม่ได้ติดตาม 205 45.6 
 การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการ   
ได้ใช้ประโยชน์ 367 81.6 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 83 18.4 
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 2.4  การประเมินผลผลิตของโครงการ 

       การประเมินผลผลิตของโครงการ  ประกอบด้วย ประโยชน์ของโครงการ  การสนับสนุน/ส่งเสริม
ให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การทุจริตคอรัปชั่น  ความส าเร็จของ
โครงการและความบกพร่องของโครงการ  ตามตาราง 5 
ตาราง  5 การประเมินผลผลิตของโครงการ 

ผลผลิตของโครงการ จ านวน ร้อยละ 
ประโยชน์ของโครงการ 
มีประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
การสร้างงาน/สร้างอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ของครัวเรือน 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึ้น 
ความเข้มแข็งของชุมชน/พ่ึงพาตนเองได้ 
ไม่มีประโยชน์ 
ไม่มีความคิดเห็น 

 
408 
270 
37 
40 
30 
9 

32 

 
90.7 
62.0 
9.2 
8.9 
6.7 
2.0 
7.1 

โครงการมีส่วนสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

 
305 
63 
82 

 
67.8 
14.0 
18.2 

โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพ้ืนที่ 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
ไม่ได้เลย 

 
212 
187 
43 
8 

 
47.1 
41.6 
9.6 
1.8 

การด าเนินโครงการมีการทุจริตคอรัปชั่น 
มีการทุจริตคอรัปชั่น 
ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น 
ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 

 
86 

206 
158 

 
19.1 
45.8 
35.1 

การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จอยู่ในระดับใด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

ไม่ประสบความส าเร็จเลย 

 

190 
243 
16 
1 

 

42.2 
54.0 
3.6 
.2 

การด าเนินโครงการมีข้อบกพร่อง 

ไม่มี 

มี 

 
405 
45 

 
90.0 
10.0 
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        จากตาราง 5 แสดงถึงผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า โครงการมีประโยชน์          
ร้อยละ 90.7  ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 เห็นว่ามีประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพ โครงการ             
มีส่วนสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 67.8  โครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ความยากจนของคนในพ้ืนที่ ในระดับปานกลาง ร้อยละ41.6  โครงการไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น             
ร้อยละ 45.8  การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง ร้อยละ 54 และการด าเนิน
โครงการมีข้อบกพร่อง เพียงร้อยละ 10.0 
 

 2.5  การประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการ 

                 การประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการ  พิจารณาจาก  การสร้างงาน/สร้าง
อาชีพ  รายได้ของครัวเรือน  คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน  ความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองของครัวเรือน  ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
สุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามตาราง 6 

ตาราง 6 การประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
 

    
          จากตาราง 6  แสดงถึงผลการประเมินด้านผลกระทบ พบว่า การด าเนินโครงการได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 65   ในทุก ๆ ด้าน โดยความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง                 
ของครัวเรือนดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ61.3  รองลงมาได้แก่ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่                   
ของครัวเรือน ร้อยละ 62.7  ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้น
น้อยที่สุด  ร้อยละ 39.3      
 
 
 
 

การประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการ ดีขึ้น เท่าเดิม ลดลง 
การสร้างงาน/สร้างอาชีพ 61.3 36.7 2.0 
รายได้ของครัวเรือน 61.1 37.1 1.8 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน 62.7 36.2 1.1 
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครัวเรือน 64.4 34.0 1.6 
ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 58.7 39.1 2.2 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 48.9 49.3 1.8 
สุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 42.2 55.3 2.5 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39.3 57.6 3.1 
ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 57.1 40.9 2.0 
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        2.6  การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ 
               การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินโครางการพิจารณาจากความส าเร็จของโครงการ  
ประกอบด้วย  การประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท าประชาคม/เสนอโครงการ  ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ  การตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ ประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน  
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ และระยะเวลามีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ   ตามตาราง 7 
ตาราง 7 การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ 
 

 จากตาราง 7 แสดงถึงผลการประเมินด้านประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ พบว่า                
ในทุกประเด็นของการประเมินมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่สูง  8 ประเด็น โดยด้านประโยชน์ของ
โครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน มีประสิทธิผลมากที่สุด  ( X =3.96)  รองลงมา ได้แก่ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ  ( X =3.89) ด้านการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ                      
( X = 3.88) ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าประชาคม/เสนอโครงการ              
( X = 3.84)  ด้านความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ ( X = 3.79)  ด้านความเหมาะสมของการ
ด าเนินโครงการ  ( X = 3.78)  ด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับการด าเนิน
โครงการ ( X = 3.77) และ ด้านระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ ( X = 3.74)   
 

3.  การเปรียบเทียบโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาสกับองค์ประกอบในการประเมินโครงการ 
 การเปรียบเทียบโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาส  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบโครงการต่าง ๆ               
ทั้ง  ๓ โครงการ  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง  ๓  ยุทธศาสตร์  กับองค์ประกอบในการประเมินโครงการ          
ด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยน าเข้า  การประเมินกระบวนการ             
การประเมินผลผลิตของโครงการ การประเมินผลกระทบของโครงการและการประสิทธิผลของ
โครงการ มีผลตามล าดับดังนี้ 

การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ X  S. D. แปลผล 

การประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ 3.89 1.24 มาก 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
ประชาคม/เสนอโครงการ 3.84 .88 

มาก 

ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ 3.78 .90 มาก 

การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 3.88 2.08 มาก 

ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 3.79 .89 มาก 

ประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน 3.96 .85 มาก 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับการด าเนิน
โครงการ 3.77 .84 

มาก 

ระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ 3.74 .86 มาก 
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       3.1  การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 
                การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ประกอบด้วย ความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพ้ืนที่  ความสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่  ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และความสอดคล้องกับความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี  ตามตาราง 8 
ตาราง 8   เปรยีบเทียบองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 

องค์ประกอบดา้นผลผลติ
ของโครงการ 

โครงการที่ส าคัญของจงัหวัดนราธวิาส รวม 

โครงการ 
ของดเีมืองนรา 

โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

โครงการ 
ราษฎร์-รัฐ ร่วม
ใจ สู่ใต้สันติสุข 

ความสอดคล้องกับสภาพ
พื้นที ่

94.0 94.0 99.3 95.8 

ความสอดคล้องกบัสภาพ
สังคม วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของประชาชน 

98.0 94.7 100 97.6 

ความสอดคล้องกบัความ
ต้องการของประชาชน 

92.7 94.7 98.7 95.3 

ความสอดคล้องกบัความ
เดือดร้อนของประชาชน 

94.7 96.7 100 97.1 

ค่าเฉลีย่ 94.85 95.03 99.5 96.45 

          จากตาราง  8  แสดงถึงผลการประเมินองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพบว่า 
- ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีความสอดคล้อง          
มากที่สุด ร้อยละ99.3  รองลงมาคือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ กับโครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 94.0  
- ความสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐร่วมใจ          
สู่ใต้สันติสุข มีความสอดคล้องมากที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ98 และ
สอดคล้องน้อยที่สุดคือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 94.7 
- ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มี
ความสอดคล้องมากที่สุด ร้อยละ 98.7 รองลงมาคือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ร้อยละ 94.7 และสอดคล้องน้อยที่สุดคือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 92.7 
- ความสอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข              
มีความสอดคล้องมากที่สุด ร้อยละ 100  รองลงมาคือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ                 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 96.7 และสอดคล้องน้อยที่สุดคือ โครงการของดีเมืองนรา               
ร้อยละ 94.7 



-๕๓- 
 

3.2  การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

                 การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ ประกอบด้วย คุณภาพ    
ของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ  ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ                 
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  งบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการและความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่  ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  
ตามตาราง 9 
ตาราง 9   เปรียบเทียบองค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 

องคป์ระกอบดา้นผลผลติ
ของโครงการ 

โครงการที่ส าคัญของจงัหวัดนราธวิาส รวม 

โครงการ 
ของดเีมืองนรา 

โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

โครงการ 
ราษฎร์-รัฐ ร่วม
ใจ สู่ใต้สันติสุข 

คุณภาพของปัจจัยการ
ผลิต/วัตถุดบิ 

97.3 96.0 99.3 97.6 

ปริมาณของปัจจัยการ
ผลิต/วัตถุดิบ 

98.7 94.7 100 97.8 

ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 

97.3 94.7 98 96.7 

จ านวนของบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 

96 96 99.3 97.1 

ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร/เจ้าหนา้ที่ ที่ใช้
ในการด าเนินโครงการ 

96.7 94.7 99.3 96.9 

ค่าเฉลีย่ 97.2 95.22 99.18 97.22 

 จากตาราง 9 แสดงถึงผลการประเมินองค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการของ              
โครงการพบว่า 

- คุณภาพของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีคุณภาพ
มากที่สุด ร้อยละ 99.3 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 97.3 และปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ           
มีคุณภาพน้อยที่สุด คือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 96   
 - ปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ปัจจัย
การผลิต/วัตถุดิบมีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ100 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา                  
ร้อยละ 98.7 และปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 94.7 
 



-๕๔- 
 

- งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า  โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ98  รองลงมาโครงการของดี
เมืองนรา ร้อยละ97.3  และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ 
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ94.7 

- จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ         
สู่ใต้สันติสุข จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด             
ร้อยละ99.3  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา และโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ96 

- ความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการ
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ99.3 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ96.7 ความรู้
ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุดคือ โครงการ
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 94.7 
   3.3  การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านกระบวนการของการด าเนินโครงการ 

                     การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านกระบวนการของการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย  การ
รับทราบการด าเนินโครงการ  การมีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ  การส่วนร่วมใน
การท าประชาคม  การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากโครงการ ตามตาราง 10 

ตาราง 10   เปรียบเทียบองค์ประกอบด้านกระบวนการของการด าเนินโครงการ 

 
องค์ประกอบ 

ด้านผลผลติของโครงการ 

โครงการที่ส าคัญของจงัหวัดนราธวิาส  
 
 

รวม 
โครงการ 

ของดเีมืองนรา 
โครงการพัฒนาและ 
ขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

โครงการ 
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ 

สู่ใต้สันติสุข 

การรับทราบการด าเนิน
โครงการ 

90.0 82.0 92.7 88.2 

การมีส่วนร่วมในการท า
ประชาคมเพื่อน าเสนอ
โครงการ   

60.0 52.0 72.7 61.6 

การติดตามความกา้วหน้า
การด าเนินโครงการ 

66.3 67.5 86.2 74.4 

การมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากโครงการ 

77.3 78.7 88.7 84.6 

ค่าเฉลีย่ 73.4 70.1 85.1 77.2 

 



-๕๕- 
 

จากตาราง 10 แสดงถึงผลการประเมินองค์ประกอบด้านกระบวนของการด าเนินโครงการพบว่า 
- การรับทราบการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีการ

รับทราบการด าเนินโครงการมากที่สุด ร้อยละ 92.7  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 90   
และมีการรับทราบการด าเนินโครงการน้อยที่สุด คือ โครงการ พัฒนาและขยายผลโครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 82 

- การมีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ   
สู่ใต้สันติสุข เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ร้อยละ 72.7 รองลงมาโครงการ                
ของดีเมืองนรา ร้อยละ 60 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 52 

- การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  
มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 86.2 รองลงมาโครงการพัฒนาและ             
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 67.5 และมีการติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการน้อยที่สุด คือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 66.3 

- การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติ
สุข มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการมากที่สุด ร้อยละ 88.7  รองลงมาโครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 78.7 และประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากโครงการน้อยที่สุด คือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 77.3 

   3.4  การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลผลิตของโครงการ 

                  การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย  ประโยชน์            
ของโครงการ  การสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้น  การแก้ไขปัญหาความยากจน            
การทุจริตคอรัปชั่น  ความส าเร็จของโครงการและความบกพร่องของโครงการ  ตามตาราง 11 
ตาราง 11   เปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลผลิตของโครงการ 

 

องค์ประกอบ 
ด้านผลผลติของโครงการ 

โครงการที่ส าคัญของจงัหวัดนราธวิาส  

 

รวม 
โครงการ 

ของดเีมืองนรา 
โครงการพัฒนาและ 
ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

โครงการ 
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ 

สู่ใต้สันติสุข 

ประโยชน์ของโครงการ   85.2 90 97.3 90.9 

การสนับสนนุ/สง่เสริมให้มี
งานท า/มีรายได้เพิ่มข้ึน   

58.7 64.3 83.3 67.8 

การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   

48.7 48.0 70.0 47.1 

ความส าเร็จของโครงการ 54.7 39.3 68.0 45.8 



-๕๖- 
    
 

องค์ประกอบ 
ด้านผลผลติของโครงการ 

โครงการที่ส าคัญของจงัหวัดนราธวิาส  

 

รวม 
โครงการ 

ของดเีมืองนรา 
โครงการพัฒนาและ 
ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

โครงการ 
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ 

สู่ใต้สันติสุข 

โครงการไม่มีความ
บกพร่อง   

68.0 56.7 60.0 54.0 

ไม่มีการทจุริต 87.3 87.3 95.3 90.0 

ค่าเฉลีย่ 67.1 64.2 79.0 66.0 

 
จากตาราง 11 แสดงถึงผลการประเมินองค์ประกอบด้านผลผลิตของโครงการพบว่า 

- ประโยชน์ของโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ได้รับประโยชน์               
จากโครงการมากที่สุด  ร้อยละ 97.3 รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่อง               
มาจากพระราชด าริ   ร้อยละ 90  และได้รับประโยชน์จากโครงการน้อยที่สุด คือ โครงการ                          
ของดเีมืองนรา ร้อยละ 85.2 

- การสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้น พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ             
สู่ ใต้สันติสุข  มีการสนับสนุน/ส่ งเสริมให้มี งานท า/มีรายได้ เ พ่ิมขึ้นมากที่ สุ ด ร้อยละ  83.3                       
รองลงมา โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ร้อยละ 64.3                     
และมีสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด คือ โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 
58.7 

- การแก้ไขปัญหาความยากจน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  มีการแก้ไข
ปัญหาความยากจนมากท่ีสุด  ร้อยละ 70  รองลงมาโครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 48.7  และมีการ
แก้ไขปัญหาความยากจนน้อยที่สุด  คือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ร้อยละ 48   

- ความส าเร็จของโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีความส าเร็จของ
โครงการมากที่สุด  ร้อยละ 68  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 54.7 และมีความส าเร็จ
ของโครงการน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 
39.3   

- การไม่มีความบกพร่องของโครงการ  พบว่า โครงการของดีเมืองนรา  ไม่มีความบกพร่อง                  
ของโครงการมากท่ีสุด ร้อยละ 68 รองลงมาโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 60                   
และไม่มีความบกพร่องของโครงการน้อยที่สุด คือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร้อยละ 56.7   

- การไม่มีการทุจริต พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ไม่มีการทุจริตมากที่สุด 
ร้อยละ 95.3 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา และ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 87.3   



 
-๕๗- 

 

  3.5  การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลกระทบของโครงการ 

       การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย   การสร้างงาน/สร้าง
อาชีพ  รายได้ของครัวเรือน  คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน  ความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองของครัวเรือน  ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
สุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามตาราง 12 

 

ตาราง 12   เปรยีบเทียบองค์ประกอบด้านผลกระทบของโครงการ 
 

องค์ประกอบ 
ด้านผลผลิตของโครงการ 

โครงการที่ส าคัญของจงัหวัดนราธวิาส  
 

รวม โครงการ 
ของดเีมืองนรา 

โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

โครงการ 
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ 

สู่ใต้สันติสุข 

การสร้างงาน/สร้างอาชีพ         
ดีขึ้น     

54.7 50.0 79.3 61.3 

รายได้ของครัวเรือนดีขึน้   50.0 47.3 86.0 61.1 

คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึ้น  

54.7 54.0 79.3 62.7 

ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองของครัวเรือนดีขึ้น 

52.7 55.3 85.3 64.4 

ความสามัคคีของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้น   

53.3 61.3 68.7 58.7 

ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินดีขึ้น   

49.3 60.7 59.3 49.3 

สุขภาพอนามัยของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้น   

52.7 52.7 68.7 55.3 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

49.3 50.7 72.7 57.6 

ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ต่อ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐดีขึ้น 

49.3 60.0 63.3 57.1 

ค่าเฉลี่ย 51.8 54.7 73.6 58.6 

               
 
 



 
-๕๘- 

 
จากตาราง 12 แสดงถึงผลการประเมินองค์ประกอบด้านผลกระทบของโครงการพบว่า 
 

 - การสร้างงาน/สร้างอาชีพรายได้ของครัวเรือน  พบว่า  โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
มีผลกระทบต่อการสร้างงาน/สร้างอาชีพดีขึ้น มากที่สุด ร้อยละ 79.3 รองลงมาโครงการของดีเมือง
นรา ร้อยละ 54.7 และมีผลกระทบต่อการสร้างงาน/สร้างอาชีพดีขึ้นน้อยที่สุด คือ  โครงการพัฒนา
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 50   

- รายได้ของครัวเรือน  พบว่า โครงการาษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีผลกระทบต่อรายได้            
ของครัวเรือนดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 86 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา  ร้อยละ 50 มีผลกระทบ            
ต่อรายได้ของครัวเรือนดีขึ้นน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร้อยละ 47.3 

- คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  
มีกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึ้นมากที่สุด  ร้อยละ 79.3  รองลงมา
โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 54.7 และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน
ดีขึ้นน้อยที่สุด  คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 54    
 - ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครัวเรือน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
มีผลกระทบต่อความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครัวเรือนดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 85.3 รองลงมา
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 55.3  และมีผลกระทบ          
ต่อความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครัวเรือนดีขึ้นน้อยที่สุด คือ โครงการของดีเมืองนรา                
ร้อยละ 52.7     
 - ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข         
มีผลกระทบต่อความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ68.7  รองลงมาโครงการ
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 61.3  และมีผลกระทบต่อความ
สามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้นน้อยที่สุดคือ โครงการของดเีมืองนรา  ร้อยละ 53.3     
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พบว่า โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้นมากที่สุด           
ร้อยละ 60.7 รองลงมาโครงการ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 59.3   และมีผลกระทบ        
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้นน้อยที่สุด คือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 49.3     

- สุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข           
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้นมากที่สุด  ร้อยละ  68.7                     
รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา และโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร้อยละ 52.7 

 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการโครงการ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 72.7  รองลงมาโครงการ 
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 50.7 และมีผลกระทบ                        
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีข้ึนน้อยที่สุดคือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 49.3 
 



 
-๕๙- 

 
  - ความไว้วางใจเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  พบว่าโครงการ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ 
สู่ใต้สันติสุข  มีผลกระทบต่อความไว้วางใจเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐดีขึ้นมากที่สุด    
ร้อยละ 63.3  รองลงมาโครงการ พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 60  
และมีผลกระทบต่อความไว้วางใจเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐดีขึ้นน้อยที่สุดคือ โครงการ 
ของดเีมืองนรา ร้อยละ 49.3  

  3.6  การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านประสิทธิผลของโครงการ 
  การเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านประสิทธิผลของโครงการ  ประกอบด้วย  การประชาสัมพันธ์
การจัดท าโครงการ  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าประชาคม/เสนอโครงการ  
ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ  การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ ความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ ประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสม 
กับการด าเนินโครงการและระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ ตามตาราง 13 
 

ตาราง 13   เปรยีบเทียบองค์ประกอบด้านประสิทธิผลของโครงการ 
 

องค์ประกอบ 
ด้านผลผลติของโครงการ 

โครงการที่ส าคัญของจงัหวัดนราธวิาส  

รวม โครงการ 
ของดเีมือง

นรา 

โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

โครงการ 
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ 

สู่ใต้สันติสุข 

การประชา สัมพนัธ์การจัดท า
โครงการ 

52.0 40.0 38.0 43.3 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ท าประชาคม/เสนอโครงการ   

46.7 32.7 46.7 42.0 

ความเหมาะสมของการด าเนนิ
โครงการ   

38.7 36.7 42.7 39.3 

การตรวจ สอบการด าเนนิงาน
โครงการ 

46.7 43.3 49.3 46.4 

ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ 44.0 37.3 43.3 41.6 

ประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่
หมู่บ้าน/ชุมชน   

41.3 43.3 44.7 43.1 

งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรมี
ความเหมาะสมกับการด าเนิน
โครงการ 

42.0 46.0 47.3 45.1 

ระยะ เวลามีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานโครงการ 

38.7 42.0 50.0 43.6 

ค่าเฉลี่ย 43.8 40.2 45.3 43.1 



 

-๖๐- 
 

 จากตาราง 13 แสดงถึงผลการประเมินองค์ประกอบด้านประสิทธิผลของโครงการพบว่า 
  - การประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ พบว่า โครงการของดี เมืองนราร้อยละ 52                  
มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X = 3.88) รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ( X = 3.63)  และมีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข                  
( X = 3.56) 
  - การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท าประชาคม/เสนอโครงการ  พบว่า โครงการ ราษฎร์-รัฐ 
ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุขและ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 46.7 มีประสิทธิผลมากที่สุด  ( X = 3.79) และ
รองลงมามีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ร้อยละ 32.7  ( X = 3.23) 
 - ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข           
ร้อยละ 42.7  มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X = 3.69)  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 38.7               
( X = 3.59) และมีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร้อยละ 36.7  ( X = 3.41 )    
  - การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการครัวเรือน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
ร้อยละ 49.3 มีประสิทธิผลมากท่ีสุด ( X =3.83) รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 46.7                
( X =3.79) และโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 43.3           
มีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ ( X =3.72)  
  - ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 44 มีประสิทธิผล
มากที่สุด  ( X =3.76)  รองลงมาโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 43.3  ( X =3.72.)  
และมีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ            
ร้อยละ 37.3 ( X =3.45)   
 - ประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข              
ร้อยละ44.7  มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X =3.77) รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 43.3 ( X =3.72) และโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 41.3          
และมีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ ( X =3.69)  
  - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการ    
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 47.3  มีประสิทธิผลมากที่สุด  ( X =3.8)  รองลงมาโครงการ
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 46 มีประสิทธิผลมากที่สุด                    
( X =3.7)  และมีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ  42 มีประสิทธิผลมากที่สุด         
( X =3.6)    
  - ระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ          
สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 50 มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X = 3.84)  รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ  42 มีประสิทธิผล (X = 3.6)  และมีประสิทธิผลน้อย
ที่สุดคือ โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 38.7 ( X = 3.5)   
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4.  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
     จังหวัดนราธิวาส ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ. 25๕๙  ประมวลได้ดังนี ้
 4.1  การมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการของประชาชน     การมีส่วนร่วมของประชาชน           
พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีมาก แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดโครงการควรเป็นโครงการที่
ได้มาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย   และมีข้อมูลจาก
ทุกกลุ่มอาชีพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุม และควรสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/แผนชุมชนอย่างจริงจัง รวมทั้งการสนับสนุนกลไกการด าเนินงานและกระบวนการจัดท าให้เป็นระบบ
มากขึ้น 
 4.2  การมีส่วนร่วมในการควบคุมการด าเนินการโครงการ   ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน  
ผู้น าชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และควรให้มีระบบการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ และมีช่องทางการสื่อสารถึงประชาชนที่
เหมาะสม  
 4.3  การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  ควรให้มีตัวแทนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนที่ก าหนดและควรมีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
จากประชาชน เพ่ือรับทราบข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น และควรมีการประชาสัมพันธ์ใน
ท้องถิ่นรับทราบด้วย 

 4.4  การบริหารโครงการ ควรมีระบบการบริหารโครงการที่ดีเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของพ้ืนทีห่รือแก้ไขปัญหาได้ดี   
 4.5  ผลกระทบของโครงการ ในการด าเนินโครงการควรค านึงถึงความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับพ้ืนที่ ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ทรัพยากรที่
คุ้มค่า เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนด าเนินโครงการแล้วควรเกิดผลลัพธ์ของโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

------------------------ 
 

                      
   
  

 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการประเมินผลโครงการที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาสตามแผนปฏิบัติราชการ           
พ.ศ. 255๙ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 255๙ ว่ามีความสอดคล้องกับศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน               
ในจังหวัด รวมทั้ง ทิศทางการพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดมากน้อย
เพียงใด โดยใช้ CIPP Model ซึ่งประกอบด้วยการประเมินด้านด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม          
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ด้านผลกระทบ และด้ านประสิทธิผล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
ด าเนินโครงการ ผู้มีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการ จ านวน ๔๕๐ คน โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจความ
ถูกต้องครบถ้วนและท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูล            
ด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 1. สรุปผลการศึกษา 

 1.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘  มีอายุอยู่ใน
ระหว่าง 31 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า  
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙ บทบาทในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม ร้อยละ ๔๐.๙  
 1.2 ผลการประเมินโครงการ 
     1) การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ  พบว่าการด าเนินโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ ร้อยละ 95.8  สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต            
ของประชาชนในพ้ืนที่ ร้อยละ 97.6  สอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่           
ร้อยละ 95.3 และสอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ร้อยละ 97.1 
  2) การประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ  พบว่าคุณภาพของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ 
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม ร้อยละ 97.6 ปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ               
ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม ร้อยละ 97.8  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมี
ความเหมาะสม ร้อยละ 96.7  จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีความ
เหมาะสม ร้อยละ 97.1 ความรู้ ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ          
มีจ านวนเหมาะสม ร้อยละ 96.9 
  3) การประเมินกระบวนการของโครงการพบว่าได้มีการรับทราบการด าเนินโครงการ 
ร้อยละ 88.2  มีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ ร้อยละ 61.1  มีส่วนร่วมในการท า
ประชาคมในการให้ข้อมูล  ร้อยละ 48.4  มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ  ร้อยละ 4.7  มีส่วนร่วม
พิจารณารายละเอียดโครงการร้อยละ  2.9  มีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการ ร้อยละ 9.3  ได้มีส่วน
ร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 54.2 ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ ร้อยละ 86.1  
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  4) การประเมินผลผลิตของโครงการพบว่าโครงการมีประโยชน์ร้อยละ 90.7            
ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 เห็นว่ามีประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพ โครงการมีส่วนสนับสนุน/ส่งเสริม
ให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 67.8  โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพ้ืนที่ 
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 41.6  โครงการไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 45.8  การด าเนิน
โครงการประสบความส าเร็จในระดับปานกลาง ร้อยละ 54 และการด าเนินโครงการมีข้อบกพร่อง 
เพียงร้อยละ 10.0 
  5) การประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการพบว่าการด าเนินโครงการได้
ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 65   ในทุก ๆ ด้าน โดยความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ของครัวเรือน  ดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ61.3  รองลงมาได้แก่ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่          
ของครัวเรือน ร้อยละ 62.7  ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้น
น้อยที่สุด ร้อยละ 39.3  

6) การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินโครงการพบว่าในทุกประเด็นของการ
ประเมินมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่สูง 8 ประเด็น โดยด้านประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/
ชุมชน มีประสิทธิผลมากที่สุด  ( X =3.96)  รองลงมาได้แก่ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ  
( X =3.89) ด้านการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  ( X = 3.88) ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท าประชาคม/เสนอโครงการ ( X = 3.84)  ด้านความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ ( X = 3.79)  ด้านความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ  ( X = 3.78)  ด้านงบประมาณ        
ที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ ( X = 3.77) และ ด้านระยะเวลามีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ ( X = 3.74)   
 1.3 เปรียบเทียบการประเมินผลโครงการด้านต่าง ๆ  
 1) ด้านสภาพแวดล้อม โดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 
เช่น ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เป็นต้น 
พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีความสอดคล้องมากที่สุด  ร้อยละ99.3  รองลงมาคือ
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กับ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 94.0  

- ความสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ 
สู่ใต้สันติสุข มีความสอดคล้องมากท่ีสุด ร้อยละ 100  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 98        
และสอดคล้องน้อยที่สุดคือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 
94.7 
- ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข          
มีความสอดคล้องมากที่สุด ร้อยละ 98.7 รองลงมาคือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่อง            
มาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 94.7  และสอดคล้องน้อยที่สุดคือ โครงการของดเีมืองนรา  ร้อยละ 92.7 
- ความสอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข           
มีความสอดคล้องมากที่สุด ร้อยละ 100  รองลงมาคือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 96.7 และสอดคล้องน้อยที่สุดคือ โครงการของดีเมืองนรา              
ร้อยละ 94.7 
 



 
-๖๔- 

 
 2) ด้านปัจจัยน าเข้า โดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ เช่น 
คุณภาพ/ปริมาณของปัจจัยการผลิต งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น พบว่า - คุณภาพของปัจจัย          
การผลิต/วัตถุดิบ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีคุณภาพมากที่สุด ร้อยละ 99.3 
รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 97.3 และปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบมีคุณภาพน้อยที่สุด คือ
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ96   
 - ปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข              
ปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบมีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ100 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา          
ร้อยละ 98.7  และปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบมีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและ           
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 94.7 

- งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า  โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 98  รองลงมาโครงการของดี
เมืองนรา ร้อยละ 97.3  และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ 
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 94.7 

- จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ           
ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข จ านวนของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด  
ร้อยละ 99.3  รองลงมาโครงการของดี เมืองนรา และโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ                  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ96 

- ความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการ
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ           
มีความเหมาะสมมากที่สุด  ร้อยละ  99.3 รองลงมาโครงการของดี เมืองนรา ร้อยละ 96.7                       
ความรู้ความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุดคือ 
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 94.7 

 3) ด้านกระบวนการโดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านกระบวนการของการ
ด าเนินโครงการ เช่น การรับทราบการด าเนินโครงการ การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น พบว่า- การรับทราบการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข             
มีการรับทราบการด าเนินโครงการมากที่สุด ร้อยละ 92.7  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา                 
ร้อยละ 90  และมีการรับทราบการด าเนินโครงการน้อยที่สุด  คือ โครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 82 

- การมีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ  
สู่ใต้สันติสุข เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ร้อยละ 72.7 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา 
ร้อยละ 60 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 52 

- การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข    
มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการมากที่สุด ร้อยละ86.2รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 67.5 และมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ          
น้อยที่สุด คือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 66.3 



 
 

-๖๕- 
 

- การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  
มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการมากที่สุด ร้อยละ 88.7  รองลงมาโครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 78.7 และประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์จากโครงการน้อยที่สุด คือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 77.3 

 4) ด้านผลผลิตโดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลผลิตของการด าเนิน
โครงการ เช่น ประโยชน์ของโครงการ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ เป็นต้น พบว่า 

 - ประโยชน์ของโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ มากที่สุด  ร้อยละ 97.3 รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ร้อยละ 90  และได้รับประโยชน์จากโครงการน้อยที่สุด คือ โครงการของดีเมืองนรา 
ร้อยละ 85.2 

- การสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมขึ้น พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ            
สู่ใต้สันติสุข  มีการสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ร้อยละ 83.3  รองลงมา 
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   ร้อยละ 64.3 และมีสนับสนุน/
ส่งเสริมให้มีงานท า/มีรายได้เพ่ิมข้ึนน้อยที่สุด คือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 58.7 

- การแก้ไขปัญหาความยากจน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  มีการแก้ไข
ปัญหาความยากจนมากท่ีสุด  ร้อยละ 70  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 48.7  และมีการ
แก้ไขปัญหาความยากจนน้อยที่สุด  คือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ร้อยละ 48   

- ความส าเร็จของโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีความส าเร็จของ
โครงการมากที่สุด  ร้อยละ68  รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ54.7 และมีความส าเร็จของ
โครงการน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 39.3   

- การไม่มีความบกพร่องของโครงการ  พบว่า โครงการของดีเมืองนรา  ไม่มีความบกพร่องของ
โครงการมากที่สุด ร้อยละ 68 รองลงมาโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 60 และไม่มี
ความบกพร่องของโครงการน้อยที่สุด คือโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร้อยละ 56.7   

- การไม่มีการทุจริต พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ไม่มีการทุจริตมากที่สุด 
ร้อยละ 95.3 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา และ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ87.3   

 5) ด้านผลกระทบโดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านผลกระทบของการด าเนิน
โครงการ เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพ การเพ่ิมขึ้นของรายได้ของครัวเรือน เป็นต้น พบว่า - การสร้างงาน/
สร้างอาชีพรายได้ของครัวเรือน  พบว่า  โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  มีผลกระทบต่อการ   
สร้างงาน/สร้างอาชีพดีขึ้น มากที่สุด ร้อยละ 79.3 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 54.7             
และมีผลกระทบต่อการสร้างงาน/สร้างอาชีพดีขึ้นน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 50   



 

-๖๖- 
 
- รายได้ของครัวเรือน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข มีผลกระทบต่อรายได้

ของครัวเรือนดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 86 รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา  ร้อยละ 50   มีผลกระทบ              
ต่อรายได้ของครัวเรือนดีขึ้นน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร้อยละ 47.3 

- คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข  
มีกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึ้นมากที่สุด  ร้อยละ79.3  รองลงมา
โครงการ ของดีเมืองนรา ร้อยละ 54.7 และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน
ดีขึ้นน้อยที่สุด  คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 54    
 - ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครัวเรือน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
มีผลกระทบต่อความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของครัวเรือนดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 85.3 รองลงมา
โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 55.3 และมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของครัวเรือนดีขึ้นน้อยที่สุดคือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 52.7     
 - ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข          
มีผลกระทบต่อความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 68.7  รองลงมาโครงการ
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 61.3 และมีผลกระทบต่อ              
ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้นน้อยที่สุดคือ โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 53.3     
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พบว่า โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้นมากที่สุด            
ร้อยละ 60.7  รองลงมาโครงการ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 59.3  และมีผลกระทบ          
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้นน้อยที่สุด คือ โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 49.3     

- สุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข            
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้นมากที่สุด  ร้อยละ 68.7  รองลงมา
โครงการของดเีมืองนรา และ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 
52.7 

 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการโครงการ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติ
สุข มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 72.7  รองลงมา
โครงการโครงการ พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 50.7                
และมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นน้อยที่สุดคือ โครงการของดีเมืองนรา               
ร้อยละ 49.3 
  - ความไว้วางใจเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  พบว่าโครงการ ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ 
สู่ใต้สันติสุข  มีผลกระทบต่อความไว้วางใจเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐดีขึ้นมากที่สุด    
ร้อยละ 63.3 รองลงมาโครงการ พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 60  
และมีผลกระทบต่อความไว้วางใจเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐดีขึ้นน้อยที่สุด  คือ 
โครงการของดเีมืองนรา ร้อยละ 49.3  
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  6) ด้านประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านประสิทธิภาพของ              
การด าเนินโครงการ เช่น ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 
เป็นต้น พบว่า- การประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ พบว่า โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 52             
มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X = 3.88) รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ( X =3.63)  และมีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข             
( X = 3.56) 

  - การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท าประชาคม/เสนอโครงการ  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ 
ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุขและ โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 46.7 มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X =3.79)          
และรองลงมามีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร้อยละ 32.7  ( X =3.23) 
 - ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการ  พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข       
ร้อยละ 42.7  มีประสิทธิผลมากท่ีสุด ( X =3.69) รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 38.7               
( X =3.59) และมีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร้อยละ 36.7  ( X =3.41 )    
  - การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการครัวเรือน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
ร้อยละ 49.3มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X =3.83) รองลงมาโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 46.7             
( X =3.79) และโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 43.3            
มีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ ( X =3.72)  
  - ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 44 มีประสิทธิผล
มากที่สุด  ( X =3.76)  รองลงมาโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 43.3  ( X =3.72.)  
และมีประสิทธิผลน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ             
ร้อยละ 37.3 ( X =3.45)   

 - ประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข             
ร้อยละ 44.7  มีประสิทธิผลมากท่ีสุด ( X =3.77) รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร้อยละ 43.3 ( X =3.72) และโครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 41.3              
และมีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ ( X =3.69)   
  - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ พบว่า โครงการ           
ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 47.3  มีประสิทธิผลมากที่สุด  ( X =3.8)  รองลงมาโครงการ
พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 46 มีประสิทธิผลมากที่สุด                      
( X =3.7)  และมีประสิทธิผลน้อยที่สุดคือ โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 42 มีประสิทธิผลมากที่สุด                 
( X =3.6)    
  - ระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ พบว่า โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ             
สู่ใต้สันติสุข ร้อยละ 50 มีประสิทธิผลมากที่สุด ( X = 3.84)  รองลงมาโครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร้อยละ 42 มีประสิทธิผล (X = 3.6)  และมีประสิทธิผลน้อยที่สุด
คือ โครงการของดีเมืองนรา ร้อยละ 38.7 ( X = 3.5)    
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 2.  อภิปรายผล 

 จากการประเมินผลโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี 
พ.ศ. 255๙ ผู้ศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจ ที่จะน ามาอภิปรายดังต่อไปนี้  
 2.1 ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมการด าเนินโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ร้อยละ95.8 โดยประชาชนเห็นว่าการด าเนินโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชน   
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน  สอดคล้อง            
เพราะประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติประจ าปี 
 2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า โดยภาพรวม ปัจจัยน าเข้าของการด าเนินโครงการ
มีความเหมาะสม ร้อยละ97.6 โดยประชาชนเห็นว่าคุณภาพและปริมาณของปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ 
จ านวนบุคลากรและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีความเหมาะสม  
เพราะได้จัดสรรตามแผนที่วางไว้ และน ามาด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนงบประมาณที่ใช้
ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม และเพียงพอตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติใช้หลักการบริหารที่คุ้มค่า 
       2.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยภาพรวม ว่ากระบวนการของการด าเนิน
โครงการมีความเหมาะสมร้อยละ 88.2 และประชาชนได้รับทราบการด าเนินโครงการ เพราะมีการ
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ร่วมคิด ร่วมติดตามและร่วมใช้ประโยชน์
จากโครงการ  
 2.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต  โดยภาพรวม ผลผลิตของโครงการมีความเหมาะสม           
ร้อยละ 90.7  โดยประชาชนเห็นว่าการด าเนินโครงการเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ไม่มีงานท า                 
ผู้ที่มีรายได้น้อย ว่างและเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างด ี
 2.5 ผลการประเมินด้านผลกระทบโดยภาพรวม การด าเนินโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ดีข้ึน ร้อยละ88.2  โดยประชาชนมีความเห็นที่ดีข้ึนจากการด าเนินโครงการก่อให้เกิดการ
สร้างงาน/สร้างอาชีพ ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ก่อให้เกิดความสามัคคี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนที่ดี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมทั้งการไว้วางใจ เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 2.6 ผลการประเมินด้านประสิทธิผล ผลการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินโครงการในโดยด้านประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/ชุมชน มีประสิทธิผล           
มากที่สุด  ( X =3.96)  รองลงมาได้แก่ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ   ( X =3.89)           
และน้อยที่สุด คือ ด้านระยะเวลามีความเหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ  ( X = 3.74)               
เพราะประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้                  
แต่ที่น้อยที่สุดคือระยะเวลาเพราะโครงการบางโครงการใช้ระยะเวลาที่สั้นและไม่มี ความต่อเนื่อง             
เป็นเหตุที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์จึงควรศึกษาและจัดท า
ประชาคมตามความต้องการของประชาชน 
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 3. ข้อเสนอแนะ 

 จากการประเมินผลโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี 
พ.ศ. 255๙  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 3.1 ข้อเสนอแนะ  
                     ๑) การก าหนดโครงการควรเป็นโครงการที่ได้มาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 
โดยให้มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย  ผู้เข้าประชุมประชาคมดังกล่าวต้องครอบคลุมทุกกลุ่มสาขา
อาชีพ  และมีการน าข้อมูลจากทุกกลุ่มมาใช้ในการประชาคมหมู่บ้าน  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท า
แผนงาน/โครงการในทุกระดับ เช่น อปท. อ าเภอ จังหวัด ควรสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/แผนชุมชนอย่างจริงจัง รวมทั้งต้องน าโครงการที่มาจากการประชาคมหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน มาประมวล รวบรวบเป็นแผนงาน/โครงการในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งจะท าให้แผนงาน
โครงการในทุกระดับสอดคล้อง รองรับกับการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
                      ๒) ควรก าหนดกลไกกระบวนการวางแผนในทุกกระบวนการให้ชัดเจนและเป็นระบบโดย
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนในทุกขั้นตอน 
ทั้งขั้นตอนการให้ข้อมูล การคิด จัดท า/น าเสนอโครงการพร้อมรายละเอียด การพิจารณาคัดเลือกโครงการ  
ที่จะน าไปปฎิบัติจริง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการในแต่ขั้นตอน  ทั้งการก ากับการด าเนิน
โครงการ และการติดตามประเมินผล ตลอดจนการตรวจสอบผลการด าเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จอย่างแท้จริง  อัน
จะเป็นการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน   อีกทั้งยังเป็นการก ากับดูแลมิให้มี
การทุจริตคอร์รัปชั่นในการด าเนินโครงการได้ 
                      ๓) ควรจัดให้มีระบบติดตามและการรายงานความก้าวหน้าของโครงการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เพ่ือน าผลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ และมีช่องทางการสื่อสารถึงประชาชนที่เหมาะสม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนมิให้เกิดความเข้าใจผิดได้  
                      ๔) ควรมีระบบการบริหารโครงการที่ดีเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่
หรือแก้ไขปัญหาได้ดี  และในการจัดท าและด าเนินโครงการควรค านึงถึงความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับพ้ืนที่ ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ทรัพยากรที่
คุ้มค่า เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนด าเนินโครงการแล้วควรเกิดผลลัพธ์ของโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                      ๕) ควรที่หน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้น าผลการศึกษา ไปปรับใช้ในการด าเนินการอันจะ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการวางแผนจัดท าแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

 3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  หรือการสัมภาษณ์เจาะลกึเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างต าแหน่งกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ                                    
     ๒) ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานในโครงการจาก

บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

************** 
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ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้ใช้สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่มีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือศึกษาความส าเร็จในการด าเนินโครงการดังกล่าว โดย
แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น  ๘  ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ สภาพแวดล้อมของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ตอนที่  ๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
 ตอนที่  ๗ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี
 ตอนที่ ๘ ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์  ขอความกรุณาจากท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกตอน  
และขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 ………………………………………………................................................................................… 



ให้กาเครื่องหมาย   √   ในวงกลม        และบันทึกข้อความลงในช่องว่าง 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑.๑  เพศ 
  ๑)ชาย      ๒)หญิง 
๑.๒  อายุ 
  ๑) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี   ๒) อายุ ๒๐-๓๑ ปี 
 ๓) อายุ ๓๑-๔๐ ปี   ๔) อายุ ๔๑-๕๐ ปี 
  ๕) อายุ ๔๑-๖๐ ปี   ๖) อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป 
๑.๓  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ๑)  ต่ ากว่าประถมศึกษา   ๒)  ประถมศึกษา 
 ๓)  มัธยมศึกษาตอนต้น   ๔)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 ๕)  ปวส. ปวท. อนุปริญญา  ๖)  ปริญญาตรี 
 ๗)  สูงกว่าปริญญาตรี   ๘)  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 
๑.๔  การมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ๑) การด าเนินโครงการ (เช่น มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ การติดตามการด าเนินงาน การตรวจสอบโครงการ) 
 ๒) ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง (เช่น ได้รับการแจกปจัจัยการผลิต การใช้ประโยชน์จากโครงการ)                                   
 ๓) ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม (เช่น สามารถขายผลผลิตได้มากขึ้น ชุมชน/หมู่บ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้น) 
 
 

-๒- 

ตอนที่ ๒   สภาพแวดล้อมของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒.๑  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ หรือไม่ 
 ๑)  สอดคล้อง 
 ๒)  ไม่สอดคล้อง เพราะ ……………………….....................................………………… 
๒.๒  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ 
       ประชาชนในพื้นท่ี หรือไม่ 
 ๑)  สอดคล้อง 
 ๒)  ไม่สอดคล้อง เพราะ ………………………………………….………………………. 
๒.๓  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ 
 ๑)  ตรงตามความต้องการ 
 ๒)  ไม่ตรงตามความต้องการ เพราะ ……………………………………………………… 
๒.๔  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการสอดคล้องและสามารถปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน 
       พ้ืนที่ได้หรือไม่ 
 ๑)  ได ้
 ๒)  ไม่ได้ เพราะ .………..............................……………………………………………… 

ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๓.๑  ท่านคิดว่าปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีคุณภาพหรือไม่ 



 ๑)  มีคุณภาพ 
 ๒)  ไม่มีคุณภาพ เพราะ .…………………………………………………………………… 
๓.๒  ท่านคิดว่าปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการมีปริมาณครบถ้วน หรือไม่ 
 ๑)  ครบถ้วน 
 ๒)  ไม่ครบถ้วน เพราะ .............................………………………………………………… 
๓.๓  ท่านคิดว่างบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 
 ๑)  เหมาะสม 
 ๒)  ไม่เหมาะสม เพราะ .............................………………………………..……………… 
๓.๔  ท่านคิดว่าบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในโครงการมีจ านวนที่เหมาะสมกับงาน 
       ที่ปฏิบัติ หรือไม่ 
 ๑)  เหมาะสม 
 ๒)  ไม่เหมาะสม เพราะ ..............................………………………………………………… 
๓.๕  ท่านคิดว่าบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในโครงการมีความรู้ความสามารถ 
       เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ หรือไม่ 
 ๑)  เหมาะสม 
 ๒)  ไม่เหมาะสม เพราะ ..............................………………………………………………… 
 
 
 

-๓- 

ตอนที่ ๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการด าเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๔.๑  ท่านได้รับทราบ การด าเนินโครงการบ้างหรือไม่  
 ๑)  รับทราบ                                           
 ๒)  ไม่เคยรับทราบ  

๔.๒  ท่านได้มีส่วนร่วมในการท าประชาคมเพ่ือน าเสนอโครงการบ้างหรือไม่ 
 ๑)  มีส่วนร่วม   ๒)  ไม่มีส่วนร่วม (ข้ามไปถามข้อ ๒.๔) 

๔.๓  ในการท าประชาคมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 
ค าตอบ) 
  1)  ร่วมให้ข้อมูล   2)  ร่วมเสนอโครงการ   
  3) ร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการ         ๔) ร่วม  
4.4  ท่านได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการบ้างหรือไม่ 
 1)  ได้ติดตาม   2)  ไม่ได้ติดตาม 

4.5  ท่านได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงการบ้างหรือไม่ 
 1)  ได้ใช้ประโยชน์  2)  ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5.1  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการมีประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านหรือไม่ 
 1)  มีประโยชน์ ในด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 



  (1)  การสร้างงาน/สร้างอาชีพ 
  (2)  เพิ่มรายได้ของครัวเรือน 
  (3)  คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึ้น 
  (4)  ความเข้มแข็งของชุมชน/พึ่งพาตนเองได้ 
  (5) อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................... 
 2)  ไม่มีประโยชน์ 
 3)  ไม่มีความคิดเห็น 

5.2  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการมีส่วนสนับสนุน/ส่งเสริมให้ผู้ไม่มีงานท า ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ว่างงาน   
ตามฤดูกาล มีงานท าและมีรายได้เพ่ิมข้ึน หรือไม่ 
 1)  ใช่   2)  ไม่ใช่  3)  ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

5.3  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้าน/ 
      ชุมชนได้ระดับใด 
 1)  มาก        2)  ปานกลาง  3)  น้อย ๔)  ไม่ได้เลย 

5.4  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการมีการทุจริตคอรัปชั่น หรือไม่ 
 1)  มี ระดับการทุจริตคอรัปชั่น 
 2)  ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น 
 3)  ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
 

-๔- 

 

5.5  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จอยู่ในระดับใด 
 1)  มาก   2) ปานกลาง  3) น้อย   
 4)  ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะ................................................................................. 

5.6  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการมีข้อบกพร่อง หรือไม่ 
 1) ไม่มี 
 2) มี (ระบุ)............................................................................................ ....................... 

ตอนที่ 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

๖.๑  ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการ...(ชื่อโครงการ)...ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อไปนี้อย่างไรบ้าง 

 1)  ด้านการสร้างงาน/สร้างอาชีพ 
  (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  ลดลง 

 2)  ด้านรายได้ของครัวเรือน 
  (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  น้อยลง 

 3)  คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือน 
  (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  แย่ลง 



  4)  ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ของครัวเรือน/ความเข้มแข็งของชุมชน 
  (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  แย่ลง 

  5) ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
   (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  แย่ลง 

 6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  แย่ลง 

  7) สุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
   (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  แย่ลง 

 8)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  แย่ลง 

  9)  ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  (1)  ดีขึ้น  (2)  เท่าเดิม  (3)  แย่ลง 
 
 
 
 
 
 
 

-๕- 
ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

กิจกรรม 
ความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. การประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ      

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท าประชาคม/เสนอโครงการ 

     

3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ      

4. การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ      

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ      

6. ประโยชน์ของโครงการที่เกิดแก่หมู่บ้าน/
ชุมชน 

     

7. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ 

     



8. ระยะเวลามีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานโครงการ 

     

 
ตอนที่ 8 ข้อเสนอแนะ 
 ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินโครงการพัฒนาจังหวัดให้ดีขึ้นในประเด็นต่าง ๆ 
อย่างไรบ้าง 

           8.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลประกอบโครงการของประชาชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................... ........................................................ ............................. 

 8.๒ การมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการของประชาชน
.................................................................................................... .....................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

-๖- 

 

 8.๓ การมีส่วนร่วมในการควบคุมการด าเนินการโครงการพัฒนาจังหวัด
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................... ............................................................... ........................ 

  

           8.๔ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ 

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

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

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

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

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

 8.๕ อ่ืน ๆ  (ระบุ) …………………………………………………………………….………….......................... 

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

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



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

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

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

 

 

-------------------------------- 
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          โทร ๐๗๓ - ๖๔๒๖๓๘ 
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          ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  
          โทร  ๐๘๙ - ๒๐๓๔๐๖๑  

 วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
          พ.ศ. ๒๕๒๘ 
          รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ประสบการณ์และผลงาน 

-  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด    



   ปัตตานี 
-  หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน   
   จังหวัดสงขลา 
-  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดสงขลา 
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