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การประเมินผลโครงการ 

1. ความหมาย  
การประเมินผล (evaluation) เป็นขัน้ตอนหนึ่งที่ส าคัญของกระบวนการติดตามโครงการ 

(project monitoring) เพื่อใช้ในการจดัท ารายงานผลการประเมนิและติดตามโครงการ และน าไปสู่ข ัน้ตอน
การตดัสนิใจ (decision-making) ต่อไป เกดิกระบวนการสนับสนุนการเรยีนรูร้่วมกนัขององคก์ร ชุมชนและ
สงัคม (ดดัแปลงจาก International Labour Organization, 2020) สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2553: 20-21) ให้
ความหมายว่า การประเมนิ หมายถงึ กระบวนการใช้ดุลยพนิิจ ( judgment) และ/หรอืค่านิยม ตลอดจนการ
คน้พบขอ้จ ากดัต่างๆ เพื่อใช้ในการพจิารณาตดัสนิคุณค่าของสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดยการเปรยีบเทยีบผลทีว่ดัได้
กบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ ซึ่งสรุปเป็นสมการได้ คอื การประเมนิ = การวดั + ดุลยพนิิจ ดงันัน้การประเมนิจงึ
เป็นกระบวนการทีก่่อใหเ้กดิสารสนเทศเชงิคุณค่า เพื่อช่วยใหผู้ม้อี านาจในการตดัสนิใจในเลอืกทางเลอืกทีม่ ี
ประสทิธภิาพสงูสุด  

จากความหมายขา้งตน้ หากเราน ามาพจิารณาร่วมกนัแลว้ การประเมนิโครงการจงึเป็นขัน้ตอน
ทีจ่ าเป็นของการจดัท าโครงการ เพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจในเชงิคุณค่าทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการ โดย
ผลประเมนิที่ได้ในประเดน็ที่เกดิขึน้ในเชงิบวก กระท าได้จากการตดิตามและวเิคราะห์ถงึผลผลติ (output) 
ผลลพัธ ์(outcome) และผลกระทบ (impact) ทีเ่กดิขึน้ ขณะทีผ่ลประเมนิในประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในทางลบนัน้ ก็
อาจสามารถเกดิขึน้ได ้ซึง่จะต้องมกีารจดัท าเป็นบนัทกึไว ้เพื่อใหเ้กดิการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ และน าไป
เรยีนรูห้รอืเป็นบทเรยีนต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การประเมนิโครงการที่จ าเป็นต้องใช้เกณฑแ์ละการวดัคุณ
ค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ดุลยพินิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีค่านิยม มุมมอง ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั จงึอาจท าใหผ้ลการประเมนิทีไ่ดม้คีวามแตกต่างกนัตามปัจจยัเหล่านี้ได ้
 
2. ความส าคญั  
 เนื่องจากการประเมนิโครงการเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัของการบรหิารจดัการโครงการ ซึ่งสามารถถึง
ความส าคญัขอการประเมนิโครงการไดด้งันี้ 

2.1 การประเมนิผลโครงการช่วยใหเ้กดิขอ้มูลการวเิคราะห์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ของการ
ด าเนินโครงการ ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิท (context) ปัจจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลติ (output) และ/หรอื ผลลพัธ ์(outcome) ตลอดจนผลกระทบ (impact) 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการและทราบถงึความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในระดบัต่างๆ ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงความสอดคลอ้งในระดบัทีแ่ตกต่างกนัของการประเมนิผลโครงการ 
 

ระดบั ความสอดคล้อง 
โครงการ/แผนงาน วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
ผลผลติ  
ผลลพัธ ์ 
ผลกระทบและคุณค่า 
ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยในการ
ด าเนินงาน (4M) 

องคก์ร/หน่วยงาน วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ 
ยทุธศาสตร ์
ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยในการ
ด าเนินงาน (4M) 

ประเทศ ยทุธศาสตร ์
แผนพฒันาประเทศ 

 
2.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ความไม่

สอดคล้องหรือได้ผลที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ผลจากการประเมินโครงการนัน้ จะ
สามารถน าไปใชใ้นการป้องกนั แกไ้ขหรอืปรบัปรงุกบัการด าเนินโครงการทีจ่ะด าเนินการต่อ
ในระยะต่อไปหรอืโครงการอื่นที่คล้ายกนัได้ ซึ่งจะท าให้ช่วยลดข้อบกพร่อง จุดอ่อนหรอื
อาจจะสามารถใช้เป็นขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจให้หยุดด าเนินการเพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบใน
เชงิลบทีอ่าจส่งผลในวงกวา้งมากขึน้ได ้

2.3 การประเมนิโครงการให้เกิดชุดข้อมูลการวเิคราะห์ที่ส าคญัดงัที่กล่าวไว้ในข้อที่ 1 และ 2 
ขา้งต้น ซึง่จะสามารถน าไปใช้ช่วยในการตดัสนิใจของผูท้ี่ใช้ขอ้มูลในระดบัต่างๆ ได้ ทัง้ใน
ระดบัโครงการเอง ที่ผู้ด าเนินโครงการสามารถน าไปใช้ในการปรบัปรุงหรอืแก้ไขเพื่อเพิม่
ผลผลติ ผลลพัธ์หรอืผลกระทบ ตลอดจนคุณค่าของโครงการ ในระดบัองคก์รหรอืหน่วยงาน
ทีก่ ากบัโครงการ สามารถน าไปใช้ในการก าหนดทศิทางใหส้อดคล้องกบับรบิท สงัคมหรอื
ปัจจยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป และในน าไปสู่การปรบัยุทธศาสตรห์รอืแผนพฒันาในระดบัที่กว้าง
ขึน้ได ้
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2.4 การประเมนิผลโครงการสามารถช่วยให้เกดิการเสรมิแรง สรา้งพลงัจูงใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน
ในโครงการเมื่อทราบผลส าเรจ็หรอืจุดเด่นจากการด าเนินโครงการ ในการทีจ่ะสามารถสรา้ง
แรงบนัดาลใจพฒันาการด าเนินโครงการให้มคีุณภาพและมมีาตรฐานที่สูงยิง่ขึ้นไป เพื่อ
ก่อใหเ้กดิคุณค่าและประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร ชุมชน หรอืสงัคมในวงทีก่วา้งขึน้ต่อไป 

  
3. ขัน้ตอน/วิธีการ  

3.1 ในเบื้องต้นนัน้ การก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะด าเนินการประเมนิโครงการใดๆ 
จะต้องมัน่ใจว่าบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลนัน้ต้องมคีวามเป็นกลาง ต้องไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืมี
ส่วนได้เสยีหรอืมผีลประโยขน์ทบัซ้อนกบัโครงการที่จะไปประเมนิ รวมทัง้เป็นบุคคลหรอื
กลุ่มบุคคลทีม่คีวามสามารถและเขา้ใจในเรื่องหรอืประเดน็นัน้ๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการ
ประเมนิโครงการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการประเมนิ
โครงการ นอกจากนี้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่จะเป็นผู้ประเมนิจะต้องมทีกัษะด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัการเป็นผูป้ระเมนิดว้ย 

3.2 วางแผนการประเมนิโครงการ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการก าหนดของเขตการประเมนิผล
กระทบจโครงการ (ขัน้ตอนที ่2) มาจดัท าแผน โดยแผนทีจ่ะจดัท านัน้ ผูป้ระเมนิอาจท าร่าง
ของแผนการประเมนิโครงการ จากนัน้น าไปหารอืกบัผู้ทีร่บัการประเมนิไปให้เขา้ใจตรงกนั
ก่อนที่จะลงไปประเมนิผลจรงิ หากเป็นไปได้ แผนการประเมนิโครงการที่เกิดจากการ
วางแผนร่วมกันระหว่างผู้ที่รบัการตรวจประเมินและผู้ประเมินโครงการ จะช่วยท าให้
แผนการประเมนิโครงการมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทและเกดิประสทิธภิาพมากขึน้  
แผนการประเมนิโครงการนัน้ สามารถเกดิขึน้ตามช่วงเวลาของการด าเนินโครงการได ้ซึ่ง
อาจจะสามารถเริม่ตัง้แต่ 
 ก่อนเริม่ด าเนินโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพื้นฐาน (baseline)  

 การประเมนิระหว่างกลาง ทีอ่าจจะก าหนดเป็นช่วงกลางตามความถี่ทีเ่หมาะสมกบั
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการหรอืตามบรบิทของโครงการ 

 การประเมนิผลเมือ่เสรจ็สิน้โครงการแลว้  

โดยแผนการประเมนิโครงการควรทีจ่ะมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัไดแ้ก่ 

3.3.1 ผูป้ระเมนิควรพจิารณาว่าเป็นโครงการทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ อาจเป็นโครงการใน 2 
ลกัษณะคอื 

1) โครงการเดีย่วทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการใดๆ  



การประเมนิผลโครงการ  หน้า 4 ของ 12 

2) โครงการทีม่ลีกัษณะเชื่อมโยงหรอืสมัพนัธก์บัโครงการอื่นดว้ย ทัง้การเป็นโครงการ
ที่เชื่อมโยงกับแผนงานเดียวกัน หรือเป็นโครงการที่ เชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับ
แผนงานอื่น โดยอาจเป็นโครงการที่เชื่อมโยงหรอืสมัพนัธ์กบัองคก์รหรอืหน่วยงาน
เดยีวกนั หรอืเป็นโครงการทีเ่ชื่อมโยงหรอืสมัพนัธก์บัองคก์รหรอืหน่วยงานอื่น  

หากเป็นโครงการที่สามารถแผนงานที่มเีป้าหมายเดยีวกนั สอดคล้องกนั
หรอืทีส่ามารถเชื่อมโยงหรอืสมัพนัธ์กบัโครงการหรอืแผนงานอื่นได ้ผูป้ระเมนิ
ควรหารอืหรอืประสาน เพ่ือการท่ีจะท าให้เกิดการบูรณาการกนัให้ได้มาก

ท่ีสุด ซึ่งจะเป็นการลดความซ ้าซ้อน ลดขัน้ตอนของการด าเนินงาน ตลอดจน
ช่วยประหยดัเวลาและทรพัยากรในการประเมนิดว้ย 

3.3.2 รายการประเด็นที่จะประเมนิ ซึ่งผู้ประเมนิจะต้องมคีวามสามารถในการก าหนด
ประเด็นหลกัและประเด็นรองของการประเมินผลโครงการ ตลอดจนประเด็นที่
เชื่อมโยงหรอืสมัพันธ์กัน พร้อมจดัล าดบัความส าคญัให้เป็นไปตามบรบิทของ
โครงการ  

3.3.3 การวเิคราะห์จุดวกิฤติ (critical point) ที่จะน าไปสู่การเกิดผลลพัธ์หรอืผลกระทบ
จากโครงการ และกลุ่มเปราะบางหรอืปัจจยัที่อ่อนไหวง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนขัน้ตอน เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ 

3.3.4 องค์กร ภาคีหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทัง้ในระดับกิจกรรม 
โครงการและผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการในระดบัต่างๆ ดงัแสดงในตาราง
ที ่2 รวมทัง้แนวทางการประสานงานการประเมนิ 

3.3.5 เครือ่งมอืและปัจจยัหรอืทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการประเมนิ 
3.3.6 ช่วงเวลาของการประเมนิทีเ่หมาะสมตามรายกจิกรรม 
3.3.7 ปัญหาหรอือุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ พรอ้มแนวทางการแกปั้ญหา 
 

ทัง้นี้การวางแผนการประเมนิโครงการ สามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งมาใช ้เช่น 
project management, logic  management, CIPP และ BSC เป็นตน้  

 

3.4 การประเมนิผลตามแผนการประเมนิ หากมกีารปรบัแก้ในแผนการประเมนิโครงการใดๆ ผู้
ประเมนิและผู้ด าเนินโครงการในฐานะผู้รบัการตรวจประเมนิควรหารอืร่วมกนัอีกครัง้ ซึ่งใน
ขัน้ตอนนี้ผู้ประเมนิจ าเป็นต้องเก็บขอ้มูลหรอืหลกัฐาน เพื่อไปใช้ประกอบในการวเิคราะห์และ
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การอภปิรายผลการประเมนิต่อไป ดงันัน้ผู้ประเมนิจ าเป็นต้องมีการบนัทึกข้อมูลผลการ
ตรวจประเมนิ ซึง่การบนัทกึสามารถมไีด้หลายรปูแบบหรอืลกัษณะ เช่น การบนัทกึในสมุดจด
บนัทกึ การบนัทกึในแบบฟอรม์ที่ก าหนดหรอืออกแบบไว้ การบนัทกึเป็นไฟล์เสยีง ภาพหรอื
วดิทีศัน์ และการบนัทกึในระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3.5 การวิเคราะห์และการอภิปรายผลการประเมิน ผู้ประเมินจะต้องใช้ความรู้ ทักษะ ข้อมูล 
ตลอดจนทฤษฎ ีเกณฑห์รอืมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อการสนบัสนุนหรอืช่วยในการแสดงความ
คดิเห็น เพื่อให้เกิดชุดข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์หรอืการตัดสนิใจอย่างมเีหตุมผีล และ
สามารถท าให้เป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้เพื่อการปรบัปรุง แก้ไข หรอืพฒันาต่อไปได้ การ
ประเมนิโครงการนัน้ ถงึแมว้่าจะมปีระเดน็วชิาการทีเ่ด่นชดัก็ตาม การประเมนิโครงการทีด่ีไม่
ควรเน้นวชิาการมากจนเกนิไป แต่ควรเน้นทีก่ารวเิคราะหถ์งึผลของการประเมนิในเชงิผลลพัธ์
หรอืผลกระทบที่ได้ การใช้เนื้อหาเชงิวชิาการในการประเมนิจงึควรอยู่ในสดัส่วนที่เหมาะสม
และพอด ีซึง่ผู้ประเมนิควรพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไข บรบิทหรอืช่วงเวลาของโครงการ
นัน้ๆ ทัง้นี้หากไม่มวีชิาการเลย กอ็าจส่งผลต่อการน าไปใช้อ้างองิหรอืการตดัสนิใจทีข่าดความ
น่าเชื่อถอืได ้

3.6 การจดัท าสรปุและรายงานผล ผูป้ระเมนิมหีน้าทีใ่นการสรปุผลการตรวจประเมนิโครงการ ซึ่ง 
การสรุปผลการประเมนินัน้ ให้ผู้ประเมินหาประเด็นส าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ผลผลิต 
ผลลพัธแ์ละผลกระทบที่เกดิขึน้จากการด าเนินโครงการ หากมขีอ้คน้พบทีน่่าสนใจทีเ่กดิขึน้ ก็
สามารถสรุปสัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิเป็นประเดน็ใหผู้อ่้านบทสรุปไดร้บัทราบได ้การจดัท ารายงานนัน้ 
อาจอยู่ในลกัษณะของแบบฟอรม์หรอืรูปแบบที่ก าหนด รวมถงึการใช้ระบบการประเมนิแบบ
ออนไลน์ทีไ่ดถู้กออกแบบไวแ้ลว้ 

 
4 กลุ่มเป้าหมาย/stakeholder  

โครงการทีด่ าเนินการ จะส่งผลกระทบต่อผลผลติ ผลลพัธแ์ละผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรอืผูท้ีม่สี่วน
ไดเ้สยีของการประเมนิผลโครงการในหลายระดบั โดยไดส้รปุกลุ่มเป้าหมายหรอืผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีของการ
ด าเนินโครงการดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่2 กลุ่มเป้าหมายหรอืผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีของการประเมนิผลโครงการ 
ล าดบัท่ี กลุ่มเป้าหมาย/stakeholder ความเก่ียวข้องท่ีเช่ือมโยงหรือสมัพนัธ์ 

1 ผูท้ีร่บัการประเมนิ  
(หวัหน้าและ/หรอืผูร้ว่มโครงการ) 

ด าเนินโครงการตามแผนงาน เพื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 

2 ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง 
(บุคคล กลุ่มบุคคลหรอืชุมชน) 

การไดร้บัประโยชน์หรอืผลกระทบในทางบวกจาก
การด าเนินโครงการ และผูท้ีอ่าจจะไดร้บั
ผลกระทบในทางลบจากโครงการ 

3 ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยออ้ม 
(บุคคล กลุ่มบุคคลหรอืชุมชน) 

การไดร้บัประโยชน์หรอืผลกระทบในทางบวกจาก
การด าเนินโครงการ และผูท้ีอ่าจจะไดร้บั
ผลกระทบในทางลบจากโครงการ 

4 องคก์ร/หน่วยงานทีส่นบัสนุน การใหง้บประมาณหรอืสนบัสนุนปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัโครงการ ตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร ์
หรอืความสนใจ 

5 ประเทศ การใหง้บประมาณหรอืสนบัสนุนปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัยทุธศาสตรห์รอืแผนพฒันาประเทศ 

6 สิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติ 
(สตัว ์พชื จลุนิทรยี ์โดยเน้น
องคป์ระกอบทีเ่ปราะบางหรอือ่อนไหว
งา่ย) 

การเพิม่จ านวนหรอืศกัยภาพ และการทีอ่าจจะ
ไดร้บัผลกระทบในทางลบทีอ่าจส่งผลต่อการลด
จ านวนหรอืสญูพนัธุจ์ากการด าเนินโครงการ 

7 สิง่แวดลอ้มทีไ่มม่ชีวีติ 
(ประเพณ ีวฒันธรรม ภูมปัิญญา ความ
เชื่อ) 

การท านุ บ ารงุและการพฒันา ต่อยอด และการที่
อาจจะไดร้บัผลกระทบในทางลบทีอ่าจจะส่งผลต่อ
การสญูหายหรอืเสื่อมลงจากการด าเนินโครงการ 

 
 
5 เครื่องมือท่ีใช้ 
  

เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิผลนัน้ มคีวามจ าเป็นที่จะต้องได้รบัการออกแบบและวาง มรีูปแบบและ
ก าหนดแผนการใช้งานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทของโครงการ โดยในเบือ้งต้นนัน้ เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการประเมนิผลนัน้ จะมกีารก าหนดไวใ้นขัน้ตอนการก าหนดของเขตการประเมนิผลกระทบจากโครงการ 
(ขัน้ตอนที่ 2) ไว้แล้ว ซึ่งเมื่อมีการประเมินจริง ก็สามารถยืดหยุ่นให้มีการปรบัไปตามสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปไดเ้ช่นกนั โดยเครือ่งมอืทีจ่ะน าไปใชใ้นการประเมนินัน้ หากเป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็นหลกัการทาง
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วชิาการ ควรมกีารทดสอบแล้วว่าเป็นเครื่องมอืที่มคีวามแม่นและความเที่ยงก่อนการไปใช้ในการประเมนิ 
โดยจะระบุเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นภาพรวมดงันี้ 

1) แบบประเมนิจากการสงัเกตุ 
2) แบบสอบถามหรอืแบบสมัภาษณ์ 
3) การใชภ้าพถ่าย 
4) การใชเ้ครือ่งมอืวดั 
 

6 ผลท่ีได้ /ประโยชน์ 

ผลจากการประเมนิโครงการ สามารถท าให้เกดิชุดข้อมูลที่ได้จากการวเิคราะห์จากผลการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายในระดบัต่างๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ขอ้จ ากดัจากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ และสามารถน าไปใชใ้นการป้องกนั แก้ไขหรอืปรบัปรงุกบั
การด าเนินโครงการที่จะด าเนินการต่อในระยะต่อไปหรอืโครงการอื่นที่คล้ายกนัได้ รวมทัง้สามารถใช้เป็น
ขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจใหห้ยุดด าเนินการเพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบในเชงิลบทีอ่าจส่งผลในวงกวา้งมากขึน้ได้
การใชก้ารประเมนิแบบเสรมิพลงั จะช่วยท าใหผู้ท้ีด่ าเนินโครงการเกดิแรงบนัดาลใจ ต่อการด าเนินโครงการ 
เพื่อทีจ่ะท าใหเ้กดิการพฒันาแนวคดิต่อยอด และเกดิการขยายผลสู่สงัคมในวงทีก่วา้งขึน้ต่อไป 

 
7 กรณีศึกษา 

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอครีรีฐั ได้ตระหนักถงึการขาดอาหาร
ประเภทโปรตีนและผักสดปลอดภยัของประชากรในพื้นที่ จงึมีการก าหนดแผนงานการเพ่ิมการผลิต

อาหารประเภทโปรตีนและผกัสดปลอดภยัในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพของอ าเภอในการผลิตอาหาร
ประเภทโปรตนีและผกัสดปลอดภยัให้กบัประชาชนและยงัสามารถสรา้งรายได้เพิม่ใหก้บัประชาชนอกีทาง
หนึ่ง จงึมกีารก าหนดใหจ้ดัท าโครงการประจ าปี พ.ศ. 2563 ไวด้งันี้  

แผนงานการเพ่ิมการผลิตอาหารประเภทโปรตีนและผกัสดปลอดภยัพื้นท่ีน าร่องต าบลคีรีรฐั อ าเภอ

คีรีรฐั 

วตัถปุระสงค ์

1. เพิ่มการผลติอาหารประเภทโปรตีนและผกัสดปลอดภยัให้กบัประชาชนพื้นที่น าร่องต าบลครีรีฐั 
อ าเภอครีรีฐั 
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2. เพิม่ครวัเรอืนที่เข้าถงึการบรโิภคอาหารประเภทโปรตีนและผกัสดปลอดภยั ลดรายจ่ายและเพิม่
รายได้ของครวัเรอืนจากการเพิม่การผลติอาหารประเภทโปรตนีและผกัสดปลอดภยัในพืน้ที่น าร่อง
ต าบลครีรีฐั อ าเภอครีรีฐั 

โครงการท่ีด าเนินงานตามแผน 

1. โครงการส่งเสรมิการเลีย้งปลาในกระชงัของแมน่ ้าชยับุร ีต าบลครีรีฐั 
2. โครงการส่งเสรมิฟารม์เนื้อไก่และหมชูุมชน ต าบลครีรีฐั 
3. โครงการส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดภยั ต าบลครีรีฐั 

ข้อมลูสรปุท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค ์ กิจกรรมและเป้าหมาย หน่วยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการส่ ง เสริมการ
เลี้ยงปลาในกระชังของ
แมน่ ้าชยับุร ีต าบลครีรีฐั 

1 . เ พิ่ ม ก า ร เ ลี้ ย ง ปล า ใ น
กระชัง ขอ งแม่ น ้ า ชัยบุ รี  
ต าบลครีรีฐั 50 ราย 
 

1. มกีารเลี้ยงปลาในกระชงั
ของแม่น ้ าชัยบุรี ต าบลคีรี
รฐั 50 ราย ผลผลิต 2,000 
กโิลกรมั 

ส า นั ก ง า น
ประมงอ าเภอ
ครีรีฐั 

2. เพิม่ครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึการ
บริโภคปลาที่มากขึ้น ลด
รายจ่ายและเพิม่รายได้ของ
ครวัเรอืน 

2.1 จัดท าแผงขายปลาที่
เป็นผลผลิตในพื้นที่ราคา
ถูกกว่ าท้องตลาดทัว่ ไป 
เพื่อการเข้าถึงการบรโิภค
ปลาที่มากขึน้ และสามารถ
ลดรายจ่ายของครวัเรอืนใน
ค รั ว เ รื อ น ที่ เ ป็ น
ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค
ไมน้่อยกว่า 500 ครอบครวั 
2.2 สามารถเพิม่รายไดข้อง
ครวัเรอืนในครวัเรอืนที่เป็น
ผูป้ระกอบการ 50 ครวัเรอืน 
 

ส า นั ก ง า น
ประมงอ าเภอ
ครีรีฐั 
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ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค ์ กิจกรรมและเป้าหมาย หน่วยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมฟาร์ม
เนื้ อ ไ ก่ แ ล ะหมู ชุ ม ชน 
ต าบลครีรีฐั 

1 .  ส่ ง เ ส ริม ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
ประกอบกจิการฟารม์เนื้อไก่
และหม ูต าบลครีรีฐั 10 ราย 

1. มฟีาร์มเนื้อไก่จ านวน 5 
ราย และฟารม์หมจู านวน 5 
ราย ต าบลคีรีร ัฐ ผลผลิต 
1,000 และ 2,000 กิโลกรมั 
ตามล าดบั 

ส านัก ง านป ศุ
สัตว์อ า เภอคีรี
รฐั 

2. เพิม่ครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึการ
บรโิภคเนื้อไก่และเนื้อหมูที่
มากขึน้ ลดรายจ่ายและเพิม่
รายไดข้องครวัเรอืน 

2.1 จัดท าแผงขายเนื้อไก่
และเนื้อหมทูีเ่ป็นผลผลติใน
พื้ น ที่ ร า ค า ถู ก ก ว่ า
ท้องตลาดทัว่ไป เพื่อการ
เข้าถึงการบริโภคเนื้อไก่
และเนื้อหมูที่มากขึ้น และ
สามารถลดรายจ่ายของ
ครวัเรอืนในครวัเรอืนที่เป็น
ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค
ไมน้่อยกว่า 500 ครวัเรอืน 
2.2 สามารถเพิม่รายไดข้อง
ครัวเรือนในครอบครัวที่
เ ป็นผู้ป ระกอบการและ
ลู ก จ้ า ง ใ น ฟ า ร์ ม  50 
ครวัเรอืน 

ส านัก ง านป ศุ
สัตว์อ า เภอคีรี
รฐั 

โครงการส่งเสรมิการปลูก
ผกัปลอดภยั ต าบลครีรีฐั 

1. ส่งเสริมให้เกิดการปลูก
ผกัปลอดภยั ต าบลครีรีฐั  

1. มีการปลูกผักปลอดภัย
เพิม่ขึน้จากเดมิจ านวน 100 
ราย ต าบลคีรีร ัฐ ผลผลิต
รวม 2,000 กโิลกรมั 

ส า นั ก ง า น
เกษตรอ าเภอ
ครีรีฐั 
 

2. เพิม่ครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึการ
บริโภคผักปลอดภัยที่มาก
ขึ้น  ลดรายจ่ ายและ เพิ่ม
รายไดข้องครวัเรอืน 

2.1 จัด ท า แ ผ ง ข า ย ผั ก
ปลอดภยัทีเ่ป็นผลผลติ เพื่อ
การเข้าถึงการบริโภคผัก
ปลอดภัยที่มากขึ้น และ
สามารถลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนในครัวเรือนที่มี

ส า นั ก ง า น
เกษตรอ าเภอ
ครีรีฐั 
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ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค ์ กิจกรรมและเป้าหมาย หน่วยงาน 
ท่ีรบัผิดชอบ 

การปลูกผักปลอดภัยและ
ผู้บริโภคไม่น้อยกว่า 500 
ครวัเรอืน 
2.2 สามารถเพิม่รายไดข้อง
ครวัเรือนในครอบครัวที่มี
การปลูกผกัปลอดภยั 100 
ครวัเรอืน 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัพื้นท่ีด าเนินโครงการ 

พืน้ที่ด าเนินโครงการ ต าบลครีรีฐั ตัง้อยู่รมิแม่น ้าชยับุร ีซึ่งเป็นแม่น ้าสายหลกัที่ใช้เป็นแหล่งน ้าใน
การอุปโภคบรโิภคของอ าเภอครีรีฐัและประชาชนขในอกีหลายจงัหวดัตัง้แต่ต้นน ้าและปลายน ้าก่อนลงสู่ทะเล
ต่อไป นอกจากนี้แม่น ้ าชัยบุรียงัมีการจดัสรรน ้ าไปใช้ในกิจกรรมหลายๆประเภท ทัง้การประมงและ
การเกษตรในพื้นที่อื่น รวมถึงกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การผลติน ้าดื่ม การแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมหนกัหลายประเภท ดงัภาพที ่3 
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ภาพที ่3 แผนทีแ่สดงขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพืน้ทีด่ าเนินโครงการ 
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