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⌫  

                   อนรุกัษ  ทองสโุขวงศ*
พรสวรรค  ทองสโุขวงศ**

*อาจารยประจำภาควิชาการเงินและบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
** เจาหนาที่หนวยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน


การเขยีนโครงการหมบูาน/ชมุชน เปนการพฒันา

ศักยภาพของประชาชนใหมีความพรอมในกระบวนการ
สรางสรรคความคิดและนำไปสูแนวทางปฏิบัติในดานการ
ดำรงชีวิตและมีอาชีพอยางมีคุณภาพมั่นคง และยั่งยืน
รูปแบบและวิธีการเกิดจากหลักความเปนไปได เพื่อนำไป
ดำเนนิการ และประเมนิผลโครงการ จนกระทัง่นำไปประยกุต
ใชกบังานประจำ โดยแยกเปนหวัขอตาง ๆ ประกอบดวย
ชือ่โครงการ หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค เปาหมาย
วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และการประเมินผลโครงการ
ทั้งนี้รายละเอียด/ขอมูลในแตละหัวขอ ตองสอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน


วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (Small and

Medium Enterprise : SMEs) เปนกลมุพลงัทีใ่หญทีส่ดุ
ของภาคธรุกจิมากกวารอยละ 85 ซึง่มคีวามสำคญัตอระบบ
เศรษฐกจิและสงัคมไทยมาแตอดตี เพราะเปนกจิการทีส่ราง
มูลคาแกระบบเศรษฐกิจอยางมหาศาล ทั้งในแงของการ
สรางงาน สรางมลูคาเพิม่และสรางรายไดในบทบาททีห่ลาก
หลาย คือ เปนทัง้ผผูลติ ผจูำหนายสนิคาและผใูหบรกิาร

นบัเปนกลมุผปูระกอบการทีท่ำหนาทีท่ัง้ดานการสรางสรรค
และอำนวยความสะดวกตอธรุกรรมทางเศรษฐกจิ  หลงัจาก
ประเทศไทยตองประสบกบัปญหาวกิฤตทิางเศรษฐกจิอยาง
รนุแรงเมือ่ป 2540 ทำใหคำวา SMEs เริม่มคีวามโดดเดน
มากขึ้น จวบจนปจจุบันการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
ดงักลาวนอกเหนอืจากการใหการสนบัสนนุเงนิทนุ ยงัใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพหมูบ าน/ชุมชนใน
หลากหลายรูปแบบไปพรอมกัน

ปจจุบันรัฐบาลไดริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมบูาน/ชมุชน (Small Medium and Large village :
SML) โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหเกดิการจดัสรรงบประมาณ
โดยตรงเพื่อประชาชนในหมูบาน/ชุมชนนำไปแกปญหา
สวนรวมเพือ่การดำรงชวีติประจำวนัและการประกอบอาชพี
ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยประชาชนเปนผูบริหารจัดการเอง
(รวมคดิ - รวมทำ) การดำเนนิงานดงักลาวจะบรรลเุปาหมาย
และเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานโครงการ
พฒันาศกัยภาพหมบูาน/ชมุชน รวมทัง้เพือ่ใหเกดิขัน้ตอน
การดำเนนิงานทีเ่ปนทีน่าเชือ่ถอื โปรงใส ตรวจสอบได และ
มีผูรับผิดชอบในการดำเนินงานชัดเจน อันนำไปสูการ
บรหิารจดัการการเงนิการคลงัสาธารณะทีด่ ีหมบูาน/ชมุชน
จงึจำเปนตองมกีารวางแผนงานอยางถกูตองและชดัเจนเพือ่
รบัการสนบัสนนุดงักลาว การนำเสนอโครงการของหมบูาน




ปที่ 13  ฉบับที่ 4  ประจำเดือนตลุาคม-ธนัวาคม  2548

                         
                                                                                      

/ชุมชนจึงเปนแผนงานเบื้องตนที่จะแสดงถึงทิศทางการ
พัฒนาศักยภาพ การนำเสนอโครงการเขาพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตาง ๆ จึงถือเปนหัวใจในการเริ่มตนพัฒนา
ศกัยภาพหมบูาน/ชมุชน หากหมบูาน/ชมุชนสามารถเขยีน
โครงการของชุมชนไดเปนอยางดี จะกอใหเกิดประโยชน
โดยตรงตอระบบการบริหารจัดการโดยรวม

 
    

SML เปนหมูบาน/ชุมชนที่มีสิทธิเขารับการ
สนบัสนนุงบประมาณในการจดัสรรดำเนนิการเพือ่การดำรง
ชวีติ และมอีาชพี อยางมคีณุภาพมัน่คง และยัง่ยนื โดยจดั
แบงกลุมของหมูบาน/ชุมชน ดังนี้

S (Small Village) หมายถงึหมบูานขนาดเลก็
ทีม่ปีระชากรไมเกนิ 500 คน ไดรบัการจดัสรรงบประมาณ
ไมเกนิหมบูาน/ชมุชนละ 200,000 บาท โดยมคีณะทำงาน
หมบูานจำนวน 7 - 11 คน

M (Medium Village) หมายถึงหมูบาน
ขนาดกลางทีม่ปีระชากรตัง้แต 501 คนแตไมเกนิ 1,000 คน
ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเกินหมูบาน/ชุมชนละ
250,000 บาท โดยมคีณะทำงานหมบูานจำนวน 9 - 13 คน

L (Large Village) หมายถงึหมบูานขนาดใหญ
ที่มีประชากรตั้งแต 1,001 คนขึ้นไป ไดรับการจัดสรร
งบประมาณไมเกนิหมบูาน/ชมุชนละ 300,000 บาท โดยมี
คณะทำงานหมบูานจำนวน 13 - 15 คน

⌫
โครงการ เปนกิจกรรมหรือแผนงาน หรือการ

ดำเนินงานนอกเหนือจากงานหลัก มีเปาหมายและการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน มีการจัดสรรการใชงบประมาณและ
ทรพัยากร เพือ่ใหโครงการสำเรจ็ตามวตัถปุระสงคในระยะ

เวลาที่กำหนด โครงการตาง ๆ ที่จัดทำข้ึน ตองสามารถ
นำไปใชได สามารถดำเนนิการใหสำเรจ็ไดจรงิ และโครงการ
ทีด่คีวรสามารถนำไปปรบัใชใหเกดิประโยชนกบังานประจำ
ได วงจรของโครงการแสดงได ดงันี้

           คำถาม หวัขอการเขยีนโครงการ
      หมบูาน/ชมุชน

1. โครงการอะไร? - ชื่อโครงการ
2. ทำไมตองจัดทำโครงการ? - หลกัการและเหตผุล
3. ทำเพ่ืออะไร? - วัตถุประสงค
4. ทำในปริมาณเทาใด? - เปาหมาย
5. ทำอยางไร? - วิธีดำเนินการ
6. ทำเมื่อใดและนานแคไหน? - ระยะเวลาดำเนนิการ
7. ใชทรัพยากรอะไรเทาใด - งบประมาณและ

และไดจากไหน? ทรพัยากรอืน่ ๆ

การเขียนโครงการหมูบาน/ชุมชน เปนการวาง
แผนงานในรายละเอียดและเนื้อหาสาระใหชัดเจน เฉพาะ
เจาะจง โดยรปูแบบของโครงการหมบูาน/ชมุชนทีส่มบรูณ
ตองสามารถตอบคำถามตาง ๆ ดวยความมเีหตผุลและมี
หลกัการ คำถามตาง ๆ  นำมาซึง่หวัขอในการเขยีนโครงการ
หมบูาน/ชมุชน ดงันี้
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8. ใครเปนผูทำ? - ผูรับผิดชอบโครงการ
9. ตองทำกับใคร? - หนวยงานหรือบุคคล

ที่ใหการสนับสนุน
10. จะบรรลุวัตถุประสงค - การประเมนิผล

และเปาหมายไดอยางไร?
11. จะเกดิอะไรขึน้เมือ่สิน้สดุ - ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการ?
12. มีปญหาอุปสรรคหรือไม? - ขอเสนอแนะ

⌫
 ⌫⌫

1. การรวบรวมรายละเอียดและขอมูลของ
หมบูาน/ชมุชน ขอมลูของหมบูาน/ชมุชนเปนปจจยัสำคญั
ที่จะทำใหรูถึงสภาพปจจุบันของตนเองเพื่อนำมาแกปญหา
หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยูเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
หมูบาน/ชุมชน การรวบรวมขอมูลนั้นควรใหครอบคลุม
ขอมูลทุกดานเพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาไดครบถวน
ในทางปฏิบัติจะใชแบบฟอรมที่เหมาะสมในการเก็บขอมูล
ดังตัวอยาง

ขอมลูหมบูาน/ชมุชน
1. ชือ่หมบูาน/ชมุชน..................................................................................................................................................
2. ประวตัคิวามเปนมาของหมบูาน/ชมุชน...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. ขอมลูดานประชากร

3.1 จำนวนประชากร.......................หลงัคาเรอืน
3.2 จำนวนประชากร.......................คน

ประชากรในวยัเดก็ (อายไุมเกนิ 5 ป) คดิเปนรอยละ.......................................
ประชากรในวยัเรยีน (อาย ุ5 - 22 ป) คดิเปนรอยละ........................................
ประชากรในวยัแรงงาน (อาย ุ22 - 55 ป) คดิเปนรอยละ........................................
ประชากรในวยัชรา (อาย ุ55 ปขึน้ป) คดิเปนรอยละ........................................

4. ขอมลูดานการประกอบอาชพี
อาชพีหลกั......................................................................................................................................................
อาชพีเสรมิ.....................................................................................................................................................
รายไดตอครวัเรอืน............................................บาท/ป
พชืเศรษฐกจิ.................................................................................................................................................
การปศสุตัว....................................................................................................................................................

5. ขอมลูดานการศกึษา
5.1 โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาจำนวน..............................แหง
5.2 โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา...........................................แหง
5.3 จำนวนคร/ูอาจารย.........................................................คน

6. ขอมลูดานสาธารณสขุ มสีถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั จำนวน ..............................แหง
7. ขอมลูดานศาสนา มสีถานประกอบพธิทีางศาสนา จำนวน............................................แหง     แยกเปน

7.1 วดั จำนวน...................................แหง           7.2 อืน่ ๆ  (ระบ)ุ.............................................แหง
8. ขอมลูดานแหลงทองเทีย่ว.....................................................................................................................................
9. ขอมลูดานทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ  (ถาม)ี...........................................................................................................
10. ขอมลูดานแหลงน้ำ ..............................................................................................................................................
11. แผนผงัหมบูานโดยสงัเขป

12. ขอมลูดานอืน่ ๆ  (ระบ)ุ...........................................................................................................................................

ที่มา : ดัดแปลงจากเอกสารประกอบการบรรยาย การเขียนโครงการชุมชน (วีระพัฒน เศรษฐสมบูรณ)
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2. การวเิคราะหขอมลู และการเลอืกปญหา เปน
การวิเคราะหวาปจจุบันหมูบาน/ชุมชนมีปจจัยภายใน คือ
จุดแข็ง (Strength) และ จุดออน (Weakness) ปจจัย
ภายนอก คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค
(Treats) อยางไร เพือ่นำผลการวเิคราะหไปกำหนดวธิกีาร
ตาง ๆ เมื่อทราบจุดแข็ง ตองหาวิธีการนำจุดแข็งไปสราง
มูลคาเพิ่ม จุดออน ตองหาวิธีปรับปรุงแกไข โอกาส
ตองหาวิธีการแสวงหาประโยชนจากโอกาสที่มี และเมื่อ
ทราบถงึอปุสรรค ตองหาวธิกีารปองกนัหรอืลดผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิ โดยปกตแิลวหมบูาน/ชมุชนจะใชปจจยัภายใน คอื
จุดแข็งและจุดออน มาเขียนโครงการเนื่องจากเปนเรื่อง
ใกลตวั และเปนสิง่ทีห่มบูาน/ชมุชนสามารถควบคมุได การ
คัดเลือกโครงการควรคัดเลือกอยางมีหลักเกณฑ วิธีการ
คดัเลอืกประกอบดวย

2.1 สรางตัวแบบเพื่อใช ในการตัดสินใจ
พจิารณาปญหาจากรายละเอยีดและขอมลูชมุชนในดานตาง ๆ
ใหครบถวน เชน ดานการศึกษา ไมมีโรงเรียนในระดับ
ประถมศกึษา หรอืมแีตไมเพยีงพอตอจำนวนประชากรใน
วยัเรยีน เปนตน

2.2 ใหน้ำหนักความสำคัญ หรือ คาคะแนน
จากปญหาในดานตาง ๆ จดัลำดบัความสำคญัของปญหา
โดยกำหนดเปนคาคะแนน เชน ใหเปน 3 ระดบั คอื 1 ปญหา
นอย 2 ปญหาปานกลาง 3 ปญหามาก จากนัน้ในแตละดาน
ใหรวมคาคะแนน

2.3 ตดัสนิใจจากความสำคญัหรอืคะแนนรวม
พิจารณาถึงปญหาตาง ๆ ที่มีคาคะแนนสูง ควบคูไปกับ
ระดับความเปนไปไดของแนวทางแกไขปญหา

2.4 จัดลำดับความสำคัญของโครงการ
พิจารณาคาคะแนนประกอบแนวทางแกไขปญหาที่เปน
ไปได มา 2 - 3 ปญหา เพือ่พจิารณาในรายละเอยีด

2.5 เลือกโครงการเพื่อนำมาเขียนโครงการ
ทัง้นี ้การคดัเลอืกปญหาควรคำนงึถงึผลกระทบดานตาง ๆ
ในชุมชน ไดแก เศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดลอมชุมชน
ศีลธรรมอันดี และสุขภาพจิตชุมชน

เมือ่วเิคราะหขอมลูหมบูาน/ชมุชน ควรใชแบบฟอรม
ในการระบุปญหาที่ตองการจัดทำโครงการ ดังตัวอยาง

ที่มา : ดัดแปลงจากเอกสารประกอบการบรรยาย การเขียนโครงการชุมชน (เพ็ญศรี  เจริญวานิช)
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3. การกำหนดชื่อโครงการหมูบาน/ชุมชนและ
การเขียนหลักการและเหตุผล การเขียนชื่อโครงการจะ
แสดงถึงลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติรวมถึงยังอาจทำให
ทราบขอบเขตดานระยะเวลา สถานที่ และกลุมเปาหมาย
โครงการ การตัง้ชือ่โครงการตองสัน้ กะทดัรดั สามารถสือ่
ความหมายใหเขาใจ มคีวามนาสนใจ จงูใจ และตรงกบังาน
ทีจ่ะทำ เชน โครงการที ่1 ชือ่ "โครงการเสรมิสรางทกัษะ
อาชพีการเพาะเหด็หอม" กบั โครงการที ่2 ชือ่ "โครงการ
เพาะเหด็หอมขาย" ความหมายโครงการทัง้ 2 ใกลเคยีงกนั
คือทายที่สุดจะทำใหเกิดอาชีพการเพาะเห็ดหอม แต
โครงการที่ 2 ไมไดแสดงใหเห็นถึงความนาสนใจ และ
เนนทีก่ารขายเพยีงอยางเดยีว สวนโครงการที ่1 แสดงให
เห็นถึงการสรางและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพใน
ดานการเพาะเห็ดหอมจนกระทั่งสามารถจำหนายได
ซึง่แสดงใหเหน็ถงึกระบวนการการดำเนนิโครงการไดอยาง
ชดัเจน เปนตน

เมื่อกำหนดชื่อโครงการแลว การอธิบายถึง
หลกัการและเหตผุลในการจดัทำโครงการ เปนจดุทีส่ำคญั

มากทีส่ดุ เนือ่งจากเปนหวัขอแสดงทีม่า และแนวคดิพืน้ฐาน
ของโครงการนั้น วามีความสำคัญตอชุมชน สังคม หรือ
ตอประเทศอยางไรในอนาคต โดยมีการนำเสนอขอมูลที่
เกดิขึน้จรงิ จากแหลงขอมลูทีน่าเชือ่ถอืได รายละเอยีดการ
เขยีน จงึประกอบดวย

3.1 ที่มาของเหตุที่ตองมีการศึกษา/ที่มาของ
โครงการ เปนการแสดงขอมลูทัว่ไปทีเ่กีย่วของสมัพนัธกบั
โครงการเพื่อนำไปสูการแสดงใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับ
หมูบาน/ชุมชน

3.2 ความสำคัญของปญหาและผลกระทบ
เปนการแสดงขอมูลปญหาในปจจุบันวามีปญหาสำคัญที่
ควร เรงแกไข เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอหมูบาน/
ชุมชนอยางไร

3.3 แนวทางแกไขดวยเหตผุลความเปนไปได
ทางวชิาการ เปนการเลอืกวธิกีารจากแนวทางจากหลาย ๆ
ทางเลอืก ซึง่วธิกีารดงักลาวตองสามารถเปนไปได และแกไข
ปญหาไดอยางมีเหตุผล

ตวัอยาง  การเขยีนหลกัการและเหตผุล

หลักการและเหตุผล
หมบูาน ก หมทูี ่ 13 อำเภอ ข จงัหวดั ค มจีำนวนประชากรทัง้สิน้ 857 คน (72 ครวัเรอืน) สมาชกิในหมบูาน

สวนใหญประกอบอาชีพทำนา และรับจางทั่วไป รายไดตอครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 13,000 บาทตอป ภายในหมูบานมี
สถานทีส่ำคญั ๆ ประกอบดวย 1)โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 2) สถานอีนามยั 3) วดั และ 4) ฝายเกบ็น้ำ

ปจจุบันสมาชิกในหมูบานประสบปญหาภาวะฝนแลง ซึ่งทำใหผลผลิตทางการเกษตรไมไดผลเทาที่ควร
สงผลกระทบกับรายไดตอครัวเรือนต่ำลง ไมเพียงพอตอคาใชจายในครัวเรือน อีกทั้งยังเกิดการวางงานนอกฤดูทำนา
ทำใหสมาชกิในหมบูานตองออกหางานทำนอกพืน้ทีจ่งัหวดั สงผลใหไมมเีวลาอบรมเลีย้งดบูตุรหลานอนัเปนบอเกดิแหงปญหา
ครอบครัว

จากสภาพปญหาดังกลาวคณะกรรมการหมูบานจึงมีมติรวมกันวาควรจัดใหมีการฝกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ เพื่อ
ใหสมาชกิมีทกัษะนำไปประกอบอาชพีเสรมิจากการทำนา โดยเลอืกอาชพีการเพาะเหด็หอม เนือ่งจากสภาพอากาศและพืน้ที่
ของหมบูานเหมาะสม ประกอบกบัตลาดในปจจบุนัเหด็หอมมรีาคาและปรมิาณความตองการสงู
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จากตวัอยาง แนวคดิในการเขยีนหลกัการและเหตผุล เปนดงันี้

4. การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
โครงการ วตัถปุระสงคและเปาหมาย เปนเครือ่งชีแ้นวทาง
ในการดำเนนิงานของโครงการ วตัถปุระสงค เปนขอความ
ที่แสดงใหเห็นถึงผลงานที่ตองการเปนความปรารถนาใน
อนาคต สวนเปาหมาย จะแสดงถงึปรมิาณผลผลติทีเ่กดิจาก
การดำเนินงานตามโครงการ การเขียนวัตถุประสงค และ
เปาหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

4.1 ตองมคีวามเปนไปได คอืสามารถดำเนนิ
งานจนกระทั่งสำเร็จตามโครงการไดจริง

4.2 ตองสามารถวัดได คือ สามารถกำหนด
เกณฑทีเ่หมาะสมในการวดัผล และประเมนิผลได

4.3 ตองระบสุิง่ทีต่องการ คอื ตองมผีลงาน
ความสำเร็จเปนรูปธรรม และสามารถนำเครื่องมือตาง ๆ
มาวัดผลโครงการได

4.4 ตองเปนเหตเุปนผล คอื ตองสมัพนัธกบั
ชือ่โครงการ และหลกัการและเหตผุลทีน่ำเสนอ

4.5 ตองกำหนดขอบเขตของเวลา คือ ตอง
ระบุระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการใหชัดเจน เพื่อ
ประโยชนในการดำเนินงานและวัดผลงานได

ในการเขยีนวตัถปุระสงค ควรใชถอยคำทีแ่สดง
ถึงความตั้งใจที่จะดำเนินงาน เชนคำวา  ระบุ เลือกสรร
ลำดับ แยกแยะ แจกแจง กำหนดรูปแบบและแกปญหา
สรางเสรมิ ประเมนิ มากกวาทีจ่ะใชคำทีม่คีวามหมายกวาง
ยากตอการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคและไมสามารถ
ประเมินผลได เชน คำวา เขาใจ ทราบ รู สนใจ เชื่อ
เปนตน
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ตวัอยาง วตัถปุระสงคและเปาหมายโครงการเสรมิสรางทกัษะอาชพีการเพาะเหด็หอม
วตัถปุระสงค
1. เพือ่เพิม่ทกัษะในอาชพีใหแกสมาชกิในชมุชน
2. เพ่ือลดปญหาการอพยพแรงงานของสมาชกิในชมุชน
เปาหมาย
     กลมุเปาหมายเปนสมาชกิในหมบูาน ก หมทูี ่13 อำเภอ ข จงัหวดั ค จำนวน 30 คน

5. การกำหนดวธิกีารดำเนนิงานโครงการหมบูาน
/ชมุชน เปนการกำหนดงานหรอืกจิกรรมทีต่องปฏบิตัเิพือ่
ใหโครงการบรรลวุตัถปุระสงคทีก่ำหนดไว มกัจำแนกเปน
กจิกรรมยอย ๆ หลายกจิกรรม โดยแสดงใหเหน็กระบวน
การตัง้แตตนจนจบอยางชดัเจนวามกีจิกรรมใดทีจ่ะตองทำ
ทำเมื่อใด ผูใดเปนผูรับผิดชอบ และจะทำอยางไร โดย
ปกติจะมีปฏิทินปฏิบัติงานเปนลักษณะแผนภูมิแกนท
(Gant chart) รวมทัง้แสดงระยะเวลาทีต่องใชในกจิกรรม
นัน้ ๆ  เนือ่งจากโครงการหนึง่ ๆ  อาจมกีารดำเนนิงานหลาย
วธิเีพือ่บรรลวุตัถปุระสงคเดยีวกนั จงึตองระบใุหแนชดัวา
จะเลอืกดำเนนิงานดวยวธิใีด เพราะเหตใุด โดยเปรยีบเทยีบ

ผลดีผลเสียของการดำเนินงานในแตละวิธีทั้งในดานเวลา
ทรพัยากร และคาใชจายในโครงการ

6. การกำหนดเวลาการดำเนนิการ  เปนการระบุ
ระยะเวลาตัง้แตเริม่ตนโครงการ จนกระทัง่ถงึเวลาเสรจ็สิน้
โครงการวาใชเวลาทั้งหมดเทาใด เพื่อใหสามารถดำเนิน
โครงการใหสำเรจ็ลลุวงไดดวยด ีการกำหนดเวลาดงักลาว
จะมผีลกระทบตอการจดัทำงบประมาณโดยรวม นอกจาก
นี้ยังตองคำนึงถึงความเหมาะสมของความเปนไปไดที่
จะดำเนนิงานโครงการ ใหสำเรจ็ตามวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวได
โดยกำหนดระยะเวลาแยกเปนกจิกรรมทีด่ำเนนิการ

ตวัอยาง การกำหนดวธิกีารและระยะเวลาการดำเนนิโครงการ
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7. การกำหนดงบประมาณโครงการหมูบาน/
ชมุชนและผรูบัผดิชอบ งบประมาณและทรพัยากรทีต่องใช
เปนการะบุถึงจำนวนเงิน จำนวนบุคคล จำนวนวัสดุ
ครภุณัฑ และปจจยัอืน่ ๆ  ทีจ่ำเปนตอการดำเนนิงานโครงการ
การกำหนดงบประมาณตองคำนงึถงึหลกัสำคญั ดงันี้

7.1 ความประหยดั คอื ใชทนุหรอืทรพัยากร
ทุกชนิดตามสมควร

7.2 ความมีประสิทธิภาพ คือ ตองเปน
โครงการทีม่คีณุคาเปนทีย่อมรบัและทกุคนมคีวามพงึพอใจ
ในผลงานที่เกิดขึ้น

7.3 ความมปีระสทิธผิล คอื ตองดำเนนิงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว

7.4 ความยุติธรรม คือ การจัดสรรทุนหรือ
ทรัพยากรทุกชนิดตองเปนไปตามเกณฑที่วางไว เพื่อให
ทกุฝายทีเ่กีย่วของปฏบิตังิานไดอยางตอเนือ่ง คลองตวั และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทัง้นีต้องระบผุรูบัผดิชอบโครงการ และทีม่าของ
งบประมาณ เชน จากงบประมาณแผนดนิ จากการชวยเหลอื
จากตางประเทศ จากการบรจิาคของหนวยงานหรอืองคกร
เอกชน เปนตน โดยงบประมาณดงักลาวตองแสดงเปนราย

ละเอยีดในการใชอยางชดัเจน สอดคลองกบัวธิกีารดำเนนิ
งาน และระยะเวลาดำเนนิงาน

8. การระบปุระโยชนทีค่าดวาจะไดรบั เปนการ
กำหนดผลผลติ (Output) ของโครงการ วาเมือ่โครงการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแลวจะไดสิ่งใดเปนผลตอบแทน ซึ่ง
ผลตอบแทนสามารถแยกได ดงันี้

8.1 ผลตอบแทนทางตรง โดยปกติจะ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน มีวัตถุประสงควา
หมูบาน/ชุมชน มีรายไดตอครัวเรือนเพิ่มขึ้น ประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ คือ หมูบาน/ชุมชนมีรายไดตอครัวเรือน
เพิม่ขึน้ เปนตน

8.2 ผลตอบแทนทางออม  เปนผลตอบแทน
ที่สงผลจากผลตอบแทนทางตรง เชน เมื่อหมูบาน/ชุมชน
มรีายไดตอครวัเรอืนเพิม่ขึน้ มงีานมากขึน้ จะชวยใหมกีาร
วางจางทำงานมากขึ้น ทำใหการอพยพแรงงานในชุมชน
ลดลง เปนตน

8.3 ผลตอบแทนที่ไมมีตัวตน เปนผลตอบ
แทนทีไ่มสามารถวดัคาหรอืคำนวณเปนราคาได เชน เมือ่มี
การทำงานรวมกันบอยครั้งจะเกิดทักษะในการทำงาน
รวมกนัมากขึน้ เปนตน

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั
1. สมาชกิในหมบูาน ก มทีกัษะและความรใูนการการประกอบอาชพี
2. มกีจิกรรมดานอาชพีเสรมิรายไดในครวัเรอืน
3. ลดปญหาการอพยพแรงงานในชมุชน
4. คณะกรรมการหมบูานเกดิทกัษะในการทำงาน/กจิกรรมรวมกนัในรปูแบบกลมุ

ตัวอยาง การเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการเสริมสรางทักษะอาชีพการเพาะเห็ดหอม
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ตวัอยาง การกำหนดวธิกีารและระยะเวลาการดำเนนิโครงการ
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9. การประเมนิผลโครงการหมบูาน/ชมุชน การ
ประเมินผลโครงการจะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม
การกำกับ และการวัดคุณคาของการดำเนินงานโครงการ
การประเมนิโครงการจะตองระบบุคุคลหรอืหนวยงานทีร่บั
ผดิชอบดำเนนิการและวธิหีรอืเครือ่งมอืทีใ่ชประเมนิไวดวย
โดยปกตกิารประเมนิผลสามารถกระทำไดตัง้แตเรมิดำเนนิ
โครงการจนกระทั่งยุติโครงการ โดยพิจารณา 4 ดาน
ประกอบดวย

9.1 ดานเวลา คือ สามารถดำเนินงานเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด

9.2 ดานคุณภาพ คือ ไดผลสำเร็จของงาน
แตละงาน เชน การประชมุคณะกรรมการ ไดรายงานการ
ประชมุ การจดัฝกอบรม ผเูขารวมอบรมสามารถปฏบิตังิาน
ได เปนตน

9.3 ดานตนทุน คือ เมื่อโครงการเสร็จสิ้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นอยูในงบประมาณที่ตั้งไว

9.4 ดานสังคม ชุมชนไดรับประโยชนตามที่
โครงการเขียนไวในประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตวัอยาง การเขยีนการตดิตามประเมนิผลของโครงการเสรมิสรางทกัษะอาชพีการเพาะเหด็หอม

การติดตามประเมินผลโครงการ
1. มเีวทปีระชมุประจำเดอืนเพือ่ตดิตามผลการดำเนนิกจิกรรม
2. ตดิตามประเมนิจากปรมิาณเหด็ทีเ่กบ็ไดและนำออกจำหนายในแตละวนั

ขัน้ตอนตาง ๆ ทัง้ 9 ขัน้ตอนสามารถสรปุไดดงัภาพ
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การเขียนโครงการหมูบาน/ชุมชนเปนจุดเริ่มตน

ในการบริหารจัดการอยางเปนระบบเนื่องจากมีการวาง
เปาหมาย วธิกีารดำเนนิงาน และการวดัผลงานอยางชดัเจน
ประเด็นการเขียนโครงการในแตละหัวขอจะมีความ
สอดคลอง สัมพันธกันอยางแตเนื่อง และสามารถตอบ
คำถามในโครงการไดอยางมีเหตุผล เริ่มตั้งแตการตั้งชื่อ

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และการประเมินผลโครงการ
เมือ่หมบูาน/ชมุชน มคีวามรใูนการเขยีนโครงการดงักลาว
และใชปฏบิตับิอยครัง้ จะสงผลใหมกีารคดิอยางเปนระบบ
ซึง่ถอืเปนสิง่สำคญัเริม่แรกทีจ่ะทำใหหมบูาน/ชมุชนเขมแขง็
และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองไดอยางไมรูจบ


ผสุด ีรมุาคม. 2540. การบรหิารธรุกจิขนาดยอม. พมิพครัง้ที ่5. กรงุเทพฯ : สำนกัพมิพฟสกิสเซน็เตอร.
ประสทิธิ ์ ตงยิง่ศริ.ิ 2542. การวางแผนการวเิคราะหโครงการ. กรงุเทพฯ : ซเีอด็ยเูคชัน่.
มยรุ ี อนมุานราชธน. 2546. การบรหิารโครงการ. พมิพครัง้ที ่3. เชยีงใหม : คนงึกจิการพมิพ.
วสิตูร  จริะดำเกงิ. 2546. การบรหิารโครงการ. พมิพครัง้ที ่4. กรงุเทพฯ : วรรณกว.ี
กรมสรรพากร. วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม, [ออนไลน] [อางเมือ่ 17 กรกฎาคม 2548]  เขาถงึไดจาก

http://www.rd.go.th/publish/334.0.html
สำนกังานพฒันาศกัยภาพของหมบูาน/ชมุชน (SML) สำนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร.ี กรอบการดำเนนิงานโดย

นายกรัฐมนตร ี. [ออนไลน] [อางเมื่อ 17 กรกฎาคม 2548] เขาถึงไดจาก http://www.sml.go.th/
process.html


