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บทที่ 4 
การประเมินผลความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

กระแสการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของอดีตชุมชนผาปัง เป็น
บทเรียนอย่างชัดเจนว่า อบต.ก็ไม่มี ฝนก็แล้ง อยู่ในพ้ืนที่เขตเงาฝน ท าการเกษตรก็ล าบาก น้ าก็มีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการที่จะบริโภค อุปโภค การเกษตรไม่ต้องพูดถึง แรงงานวัยท างานไหลออก อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ชุมชนเมือง 
จึงเป็นแรงกดดันให้ประชาชนต าบลผาปัง จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมเก่า-ใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยต้องมี
การบริหารจัดการชุมชนแนวใหม่ ที่ให้ความส าคัญกับการปรับบทบาทการด ารงชีวิต เปลี่ยนอาชีพ เพ่ิมภารกิจ และ
ปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการตนเอง ชุมชน เพ่ือให้ได้ผลงาน (Performance) ที่เกิดความคุ้มค่า อยู่ใต้สถานการณ์
วิกฤตน้ า อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในต าบลผาปัง ซึ่งจะน าไปสู่
การยกระดับขีดความสามารถองค์กรภาคประชาชน ให้อยู่รอดและพ่ึงพาตนเองได้ ท่ามกลางความท้าทาย และกระแส
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ทั้งนี้ เงื่อนไขความจ าเป็นดังกล่าว ได้น าไปสู่การด าเนินการที่ส าคัญของชุมชนต าบลผาปัง เกิดการ
บริหารจัดการพัฒนาชุมชนแนวใหม่ ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนแบบมืออาชีพ ยึดหลักการด าเนินงานที่มีมาตรฐาน และมีวิธี
วัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมผลผลิต และความประหยัดในการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้แนวความคิดเกี่ยวกับภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) ของผู้น าชุมชนต าบลผาปังในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างยิ่ง สาเหตุหนึ่ง
ภาครัฐมีการปรับตัวที่ไดมุ้่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น มุ่งประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการ
สนับสนุนโครงการต่างๆ ในชุมชน จึงเป็นการพัฒนาความรู้แก่ประชาชนให้เกิดกระบวนการคิด และประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทีเ่ป็นไปอย่างประหยัด (Economy) เกิดความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness) รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง และท าให้ประชาชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปด้วย 

แนวคิดการให้ปัญญาปฏิบัติศึกษาเรียนรู้จริง วิธีคิด วิธีท า ที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังได้ด าเนินการใน
ชุมชนผาปังไม่ใช่เรื่องใหม ่ แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยไม่ลงมือท า จึงไม่ได้น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
บุคลากรในชุมชน เมื่อลงมือท าโดยใช้ปัญญาปฏิบัติศึกษาที่เป็นจริง  ผลสัมฤทธิ์ จะต้องมีตัวชี้วัดผลงานเพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ส าหรบัการบริหารจัดการป่าชุมชนต าบลผาปัง และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วมที่ได้ด าเนินการตามแผนชุมชนมากว่า 10 ปี ซ่ึงจะเป็นการประเมินผลที่มุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Budgeting: SPBB) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ระบบการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ดังนั้น การชี้วัดความส าเร็จในการบริหารจัดการป่าชุมชนต าบลผาปัง จะเป็นกรณีศึกษา “การ
ประเมินผลความคุ้มค่า”ความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการของคณะกรรมการป่าชุมชนผาปังหลวง และภาคี
เครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปัง โดยก าหนดให้ใช้การประเมินความคุ้มค่าท่ีเปรียบเทียบ กับ Cost ได้แก่ Benefit - 
Cost Ratio ในกรณีโครงการ พัฒนาเพ่ือการลงทุน ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชน หรือ Cost-
Effectiveness ในกรณีการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขป้องกัน เฝ้าระวัง และสร้างมวลรวมความสุข จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน ในพ้ืนที่บ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่า
ชุมชนต าบลผาปัง 
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ดังนั้น “ตัวชี้วัด”ตามแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริม ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน จึงเป็นตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า ที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic 
Performance Budgeting: SPBB) ในปี 2552 -2562 (10 ปี) ดังแสดงในตารางตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการด าเนินงาน
ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 
2552-2562 

1) ระดับความส าเร็จของการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย เพิ่ม
ทรัพยากรป่าไม ้

2) ร้อยละในการบริหารจัดการดิน น้ า ปา่ ในพืน้ที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
ความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชน 

3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมปีระสิทธิภาพ และมีแผนการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4) ร้อยละของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบล
ผาปงั 

5) ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตไิม่น้อยกว่า 
6) จ านวนวันที่มีมลพิษทางอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน 
7) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายภาคประชาสงัคมที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปา่

ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ10ต่อปี 
 

ร้อยละ20ต่อปี 
(แล้วเสร็จปี 2556) 

ร้อยละ10 ต่อปี 
 
 

ร้อยละ20ต่อปี 
 
 

ร้อยละ 30 ต่อปี 
0 วัน 

ร้อยละ10ต่อปี 

 
“การประเมินความคุ้มค่า” จะยึดถือวิธีการประเมินความคุ้มค่าตามหลักสากลว่าด้วยการประเมิน 

Value-For-Money (VFM) ที่เน้น “ประสิทธิภาพ” “ประสิทธิผล” และ “ผลกระทบ” นอกจากนี้ ยังพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์อีกด้วย 

“การประเมินความคุ้มค่า” จะใช้ประเมินภารกิจของการด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาชุมชนผาปังที่หลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหาร
ทั่วไปซึ่งการด าเนินงานจะเป็นภารกิจต่อเนื่องเป็นกิจวัตร (Routine Work)  และเนื่องจากกิจกรรมในภารกิจของการ
บริหารจัดการป่าชุมชนต าบลผาปังมีหลายลักษณะ เช่น การดูแลรักษาป่าไม้ การฟ้ืนฟู การส่งเสริม การเฝ้าระวังไฟป่า 
การให้การศึกษาและองค์ความรู้  ซึ่งให้ความส าคัญกับการ 

การวัดในระดับ “ประสิทธิภาพ”ในมิติที่แตกต่างกันในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน 
โดยต้นทุนต่อหน่วยยังคงเป็นมิติที่ส าคัญที่สุด และกิจกรรมบางกิจกรรมจะวัดที่คุณภาพตามมาตรฐาน 

การวัดในระดับ “ประสิทธิผล” มีทั้งที่วัดได้ในเชิงปริมาณเป็นหลัก ซึ่งส่วนหนึ่งน ามาตีค่าเป็นเงินได้และอีก
ส่วนหนึ่งน ามาตีค่าเป็นเงินไม่ได้ และมีหลายกรณีท่ีต้องวัดเชิงคุณภาพเป็นหลักซึ่งน ามาตีค่าเป็นเงินไม่ได้ 
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มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ได้ก าหนดประเด็นการประเมินและ
ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. “ระดับความส าเร็จของการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย เพิ่มทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 
10 ต่อปี”  

 

ประสิทธิภาพ (output) รายงานผล 
ต้นทุนต่อหน่วยของการบริหารจัดกาการรักษาฐาน
ทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย เพ่ิมทรัพยากร
ป่าไม้ 

ปี 2557 : ต้นทุนรวม  140,876บาท 
การเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า  2 ครั้ง 
การปลูกป่า 1 ครั้ง (20 ไร่) 
ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
ต้นทุนต่อหน่วย 35,219 บาท 
ปี 2558 :  ต้นทุนรวม 120,480 บาท 
การเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า  2 ครั้ง 
การปลูกป่า 1 ครั้ง (35 ไร่) 
ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
ต้นทุนต่อหน่วย 30,120 บาท 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
ปี 2557 : 130,259 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.46 ของแผน 
ปี 2558 : 101,258 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.05 ของแผน 
 (ผลการใช้จ่ายจริงที่ต่ ากว่าแผน เนื่องจากในปี 2558 ฝน
ไม่ตกตามฤดูกาลไม่สามารถด าเนินการปลูกป่า จึงโอน
งบประมาณท่ีเหลือไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในผลผลิตอ่ืน 
หรือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่มีงบประมาณรองรับ) 

ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน มีการบริหารจัดการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการ
บุกรุกท าลาย เพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ 
ปี 2557 : จ านวน 4 กิจกรรม (เป้าหมาย 4 กิจกรรม) 
ปี 2558 : จ านวน 4 กิจกรรม (เป้าหมาย 4 กิจกรรม) 

ความพึงพอใจของสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน
ผาปังหลวง 

ปี 2557 : ผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านผาปังหลวงมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชน ตาม
ธรรมนูญหมู่บ้าน/ต าบลผาปัง 
 ร้อยละ 62.01  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 
ปี 2558 : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบผู้ใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านผาปังหลวงมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชน ตามธรรมนูญ
หมู่บ้าน/ต าบลผาปัง 
 ร้อยละ 90.24  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 

 
 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

4-4 

 

ประสิทธิผล (outcome) รายงานผล 
ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย จากการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย 

และเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลให้ประชาชนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าลายป่า และมีความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบ้านผาปังหลวง  
ไดเ้พ่ิมมากยิ่งข้ึน 
ปี 2557 : สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่าย
ป่าชุมชนต าบลผาปัง รักษาพ้ืนที่ป่าไม่ให้ถูกเผา ร้อยละ 
66.25 และเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่า ร้อยละ 70.0 
ปี 2558 : สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่าย
ป่าชุมชนต าบลผาปัง รักษาพ้ืนที่ป่าไม่ให้ถูกเผา ร้อยละ 
78.29 และเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่า ร้อยละ 100.0 

ความพึงพอใจของสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน
ผาปังหลวง 

การบริหารจัดการฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุก
ท าลาย และเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ที่
สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ 
ปี 2557 : ร้อยละ 65.01 จากเป้าหมายร้อยละ 30 
ปี 2558 : ร้อยละ 92.22  จากเป้าหมายร้อยละ 30 

 

สรุปผลการประเมินผล 
มิติประสิทธิภาพ การด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิต “การรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุก

ท าลาย เพิ่มทรัพยากรป่าไม้” มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปี 2558 (101,258 บาท) ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 (140,876 บาท) ขณะที่คณะกรรมการบริหาร
จัดการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า รักษาพ้ืนที่ไม่ให้ถูกเผามากกว่าปี 2557 ร้อยละ
12.04  สามารถบรรลุผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านการเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่าตามแผน 
(บรรลุผลร้อยละ 100) และสมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปังมีความพึงพอใจใน
รูปแบบฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย และเพ่ิมทรัพยากรป่าไม ้ ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ
การด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (บรรลุผลสูงกว่าแผนร้อยละ 62.22) 

มิติประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าในปี 2558 
จากการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย และเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลให้ประชาชนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าลายป่า และมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบ้านผาปังหลวง  ได้
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปัง รักษาพ้ืนที่ป่าไม่ให้ถูกเผา 
ร้อยละ 78.29 (บรรลุผลสูงกว่าปี 2557 ร้อยละ 12.04) และความพึงพอใจของสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน
ผาปังหลวง (บรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายปี 2557 ร้อยละ 27.21 ) 

ดังนั้น กล่าวได้ว่าการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวงในประเด็น “การ
รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย เพิ่มทรัพยากรป่าไม้” มีความคุ้มค่า เพราะสามารถบรรลุผลผลิต
และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย มี Benefit - Cost Ratio มากกว่าปี 2557 ร้อยละ 12.04 สูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้ ในขณะ
ที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
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2. “ร้อยละในการบริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความต้องการการใช้
ประโยชน์ของประชาชน ร้อยละ 20 ต่อปี 

 

ประสิทธิภาพ (output) รายงานผล 
ต้นทุนต่อหน่วยของการบริหารจัดการ
ดิน น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่า
สงวนแห่งชาติตามความต้องการการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน 

ปี 2557 : ต้นทุนรวม  245,000 บาท 
 การจัดระบบที่ดินกรรมสิทธิ์ ร้อยละ 0 
 การสร้างฝายชุมชน และฝายชะลอน้ า 47 ฝาย ร้อยละ 100 
 การจัดระบบธนาคารต้นไม้ ร้อยละ 0 
 การจัดระบบสิทธิท ากินในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 20 

ต้นทุนต่อหน่วย 5,213 บาท 
ปี 2558 :  ต้นทุนรวม 310,000 บาท 

 การจัดระบบที่ดินกรรมสิทธิ์ ร้อยละ 100 
 การสร้างฝายชุมชน และฝายชะลอน้ า 38 ฝาย ร้อยละ 100 
 การจัดระบบธนาคารต้นไม้ ร้อยละ 80 
 การจัดระบบสิทธิท ากินในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 30 

ต้นทุนต่อหน่วย 8,158 บาท 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม
แผน 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
ปี 2557 : 245,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน 
(ผลการใช้จ่ายจริงมาจากการสร้างฝายชุมชนและฝายชะลอน้ า ตามความ
ร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อาทิ กฟภ.และ
อ าเภอแม่พริก) 
ปี 2558 : 310,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน 
 (ผลการใช้จ่ายจริงมาจากการสร้างฝายชุมชนและฝายชะลอน้ า ตามความ
ร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อาทิ ธกส.และ
โตโยต้า) 

ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทียบกับแผน 

มีการบริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตาม
ความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชน 
ปี 2557 : จ านวน 2 กิจกรรม (เป้าหมาย 4 กิจกรรม) 
ปี 2558 : จ านวน 4 กิจกรรม (เป้าหมาย 4 กิจกรรม) 

ความพึงพอใจของสมาชิกในการ
บริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพ้ืนที่
กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตาม
ความต้องการการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ปี 2557 : บ้านผาปังหลวงมีความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการดิน 
น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความต้องการการใช้
ประโยชน์ของประชาชน 
ร้อยละ 45.55  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 
ปี 2558 : บ้านผาปังหลวงมีความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการดิน 
น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความต้องการการใช้
ประโยชน์ของประชาชน 
 ร้อยละ 80.88  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 
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ประสิทธิผล (outcome) รายงานผล 
ระดับความส าเร็จในการบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

จากการบริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติ
ตามความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชน ส่งผลใหป้ระชาชนมีความ
ชัดเจนในการแบ่งเขตพ้ืนที่ดินกรรมสิทธิ์ และพ้ืนที่ป่าชุมชน  
ปี 2557 : บ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปัง สามารถ
บริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความ
ต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชนร้อยละ 35.26 
ปี 2558 : บ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปัง สามารถ
บริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความ
ต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชนร้อยละ 64.84 

ความพึงพอใจของสมาชิกบ้านผาปัง
หลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผา
ปัง ที่สามารถบริหารจัดการดิน น้ าป่า 
ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวน
แห่งชาติตามความต้องการการใช้
ประโยชน์ของประชาชน 

บริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความ
ต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชน ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้อง
กับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
ปี 2557 : ร้อยละ 45.21 จากเป้าหมายร้อยละ 30 
ปี 2558 : ร้อยละ 79.82  จากเป้าหมายร้อยละ 30 

 
สรุปผลการประเมินผล 

มิติประสิทธิภาพ การด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิต “การบริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ 
และป่าสงวนแห่งชาติตามความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชน” มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในภาพรวมของ
ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปี 2557 สามารถด าเนินกิจกรรมได้เพียง 2 กิจกรรมจากแผนงาน 4 
กิจกรรม แต่ปี 2558 สามารถบรรลุผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านการจัดระบบที่ดินกรรมสิทธิ์ ร้อยละ 
100 การสร้างฝายชุมชน และฝายชะลอน้ า 38 ฝาย ร้อยละ 100 การจัดระบบธนาคารต้นไม้ ร้อยละ 80 การจัดระบบ
สิทธิท ากินในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 30 ท าให้สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบล
ผาปังมีความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความ
ต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน ร้อยละ 80.88  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 

มิติประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าในปี 2558 
จากบริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชน
ส่งผลให้ประชาชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปัง ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ทีส่อดคล้องกับการ
ด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (บรรลุผลร้อยละ 29.58 สูงกว่าแผนร้อยละ 9.58) 
และความพึงพอใจของสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง (บรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 79.82  
จากเป้าหมายร้อยละ 30) 

ดังนั้น กล่าวได้ว่าการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวงในประเด็น “การ
บริหารจัดการดิน น้ าป่า ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติตามความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชน” 
มีความคุ้มค่า เพราะสามารถบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย มี Benefit - Cost Ratio มากกว่าปี 2557  
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3. “ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ10 ต่อปี”  

 

ประสิทธิภาพ (output) รายงานผล 
ต้นทุนต่อหน่วยของจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน มี
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม 

ปี 2557 : ต้นทุนรวม  - บาท 
หมู่ที่ 1 บ้านนาริน ต าบลผาปัง ร้อยละ 60 
หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง ต าบลผาปัง ร้อยละ 20 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่ ต าบลผาปัง ร้อยละ 20 
หมู่ที่ 5 บ้านเด่นอุดม ต าบลผาปัง ร้อยละ 20 
ต้นทุนต่อหน่วย - บาท 
ปี 2558 :  ต้นทุนรวม -  บาท 
หมู่ที่ 1 บ้านนาริน ต าบลผาปัง ร้อยละ 100 
หมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง ต าบลผาปัง ร้อยละ 100 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่ ต าบลผาปัง ร้อยละ 100 
หมู่ที่ 5 บ้านเด่นอุดม ต าบลผาปัง ร้อยละ 100 
ต้นทุนต่อหน่วย - บาท 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  
ปี 2557 : ยังไม่มีงบประมาณด าเนินงาน 
ปี 2558 : 1 หมู่บ้าน ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ คิดเป็น
ร้อยละ 25 ของแผน (หมู่ที่ 1 บ้านนาริน ได้รับรองขึ้น
ทะเบียนเป็นป่าชุมชนและได้งบประมาณสนับสนุนแล้ว 
แต่หมู่ที่ 3-4-5 ได้รับการประกาศรับรองแล้วแต่อยู่ใน
ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณ แต่การด าเนินงานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหมู่ที่ 2 อย่างเป็นรูปธรรม)  

ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน มีจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
ปี 2557 : จ านวน 0 กิจกรรม (เป้าหมาย 0 กิจกรรม) 
ปี 2558 : จ านวน 4 กิจกรรม (เป้าหมาย 4 กิจกรรม) 

ความพึงพอใจของสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน
ผาปังหลวง 

ปี 2557 : บ้านผาปังหลวงมีความพึงพอใจจ านวน
เครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ร้อยละ 38.36  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 
ปี 2558 : บ้านผาปังหลวงมีความพึงพอใจจ านวน
เครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ร้อยละ 89.94  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 

 
ประสิทธิผล (outcome) รายงานผล 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย จากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน 
ปี 2557 : สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง มีหมู่บ้าน
เครือข่ายป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0 
ปี 2558 : สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง มีหมู่บ้าน
เครือข่ายป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 

ความพึงพอใจของสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน
ผาปังหลวง 

การเพ่ิมขึ้นของจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
ปี 2557 : ร้อยละ 25 จากเป้าหมายร้อยละ 30 
ปี 2558 : ร้อยละ 100  จากเป้าหมายร้อยละ 30 

 

สรุปผลการประเมินผล 
มิติประสิทธิภาพ การด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิต “จ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม” มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2558 มีจ านวนครบทุกหมู่บ้านในต าบลผาปัง ในขณะที่ปี 
2557 มีเพียงหมู่ที่ 1 บ้านนารินเท่านั้นที่ผ่านการพิจารณาประกาศรองรับจากกรมป่าไม้ สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ
ตามแผนงาน 4 กิจกรรม ร้อยละ 100  จากเป้าหมาย และการเพ่ิมข้ึนของเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมยังสร้างความ
พึงพอใจ ร้อยละ 89.94  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 

 
มิติประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าในปี 2558 

สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง มีหมู่บ้านเครือข่ายป่าชุมชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 ส่งผลให้สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปัง
หลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปัง ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
แผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ดังนั้น กล่าวได้ว่าการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวงในประเด็น “การ

เพ่ิมขึ้นของจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
แผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม” มีความคุ้มค่า เพราะสามารถบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย มี Benefit - Cost Ratio มากกว่าปี 2557 กลไกเพ่ือขับเคลื่อนไม่มีงบประมาณ ด าเนินการในรูปแบบ
อาสาสมัครในการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งต าบลผาปัง 
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4. “ร้อยละของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบลผาปัง ร้อยละ 20 ต่อปี”  

 

ประสิทธิภาพ (output) รายงานผล 
ต้นทุนต่อหน่วยของการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ชุมชนต าบลผาปัง 

ปี 2557 : ต้นทุนรวม (บาท) Cost – Effectiveness:   เป็นตัวชี้วัด
เสริมส าหรับภารกิจที่ไม่สามารถประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขได้
ชัดเจน ซึ่งอยู่ในขอบเขต บทบาท หน้าที่ ในการมีส่วนร่วมของแต่ละ
องค์กร 

1. อ าเภอแม่พริก 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
3. ส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล าปาง 
4. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ล าปาง) 
5. ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
6. โครงการ ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ

ปิดทองหลังพระ ส านักงานจังหวัดล าปาง 
7. สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
8. กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
9. สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
10. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส) 
11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) 
12. บริษัท ยูนิริเวอร์ไบโอแพ็ค จ ากัด 
13. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
14. ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน 
15. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ต้นทุนต่อหน่วย – บาท ไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได ้
ปี 2558 :  ต้นทุนรวม - บาท  Cost – Effectiveness:   เป็นตัวชี้วัด
เสริมส าหรับภารกิจที่ไม่สามารถประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขได้
ชัดเจน ซึ่งอยู่ในขอบเขต บทบาท หน้าที่ ในการมีส่วนร่วมของแต่ละ
องค์กร 

1. อ าเภอแม่พริก 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
4. ส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล าปาง 
5. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ล าปาง) 
6. ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
7. ศูนย์พัฒนาชาวเขา ล าปาง 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

4-10 

 

8. นิคมสร้างตนเองจังหวัดล าปาง 
9. โครงการ ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ

ปิดทองหลังพระ ส านักงานจังหวัดล าปาง 
10. สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
11. กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
12. สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
13. สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
14. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส) 
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) 
16. บริษัท ยูนิริเวอร์ไบโอแพ็ค จ ากัด 
17. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
18. ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน 
19. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
20. บริษัท โตโยต้า น๊อตเทิร์น จ ากัด 

ต้นทุนต่อหน่วย – บาท ไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได ้
สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน  

ปี 2557 : - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของแผน 
ปี 2558 : - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของแผน 

ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับ
แผน 

มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในชุมชนต าบลผาปัง 
ปี 2557 : จ านวน 15 กิจกรรม (เป้าหมาย 8 กิจกรรม) 
ปี 2558 : จ านวน 20 กิจกรรม (เป้าหมาย 10 กิจกรรม) 

ความพึงพอใจของสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง 

ปี 2557 : ผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านผาปังหลวงมีความพึงพอใจ
ในรูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบลผาปัง 
ร้อยละ 77.21 จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 
ปี 2558 : ผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านผาปังหลวงมีความพึงพอใจ
ในรูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบลผาปัง 
ร้อยละ 97.24  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 

หมายเหตุ : ปี 2559 ได้เพ่ิมองค์กรความร่วมมือเพ่ือการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักวิจัยป่าไม้ (ศูนย์วิจัยพลังงานจากถ่านไม้ สระบุรี) กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยราษภัฎล าปาง และ
องค์การเภสัชกรรม  
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ประสิทธิผล (outcome) รายงานผล 
ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย จากการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบลผาปัง ส่งผลให้
การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ได้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Interactive Leaning 
ปี 2557 : สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่าย
ป่าชุมชนต าบลผาปัง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในปัญญา
ปฏิบัติศึกษาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Interactive 
Leaning ร้อยละ 100  
ปี 2558 : สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่าย
ป่าชุมชนต าบลผาปัง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในปัญญา
ปฏิบัติศึกษาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Interactive 
Leaning ร้อยละ 100 

ความพึงพอใจของสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน
ผาปังหลวง 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้ถูกน าไปสรรสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางสังคมร่วม Creating Shared Values เพ่ิมข้ึน 
ปี 2557 : ร้อยละ 64.88 จากเป้าหมายร้อยละ 30 
ปี 2558 : ร้อยละ 79.88 จากเป้าหมายร้อยละ 30 

 

สรุปผลการประเมินผล 
มิติประสิทธิภาพ การด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผลผลิต “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบลผาปัง” มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบลผาปัง ในปี 2558 จ านวน 20 กิจกรรม จากเป้าหมาย 
10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 200 แต่ในขณะเดียวกัน ปี 2557 สามารถจ านวน 15 กิจกรรม จากเป้าหมาย 8 
กิจกรรม/ปี สามารถบรรลุผลผลิตได้มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ออกแบบ 
ร่วมก าหนดแผนการด าเนินงาน ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมเป็นเจ้าของในการเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาชุมชนต าบลผาปัง โดยการน าไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (บรรลุผลสูงกว่าแผนร้อยละ 97.24  จากเป้าหมาย ร้อยละ 30 ในปี 2558) และมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากป ี
2557 ร้อยละ 20.03 

มิติประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย พบว่าในปี 2558 มี
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบลผาปัง” ได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สมาชิกป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่า
ชุมชนต าบลผาปัง  ได้ถูกน าไปสรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values และมีความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนจากป้าหมายร้อยละ 30 ในปี 2557 ร้อยละ 64.88 ปี 2558 ร้อยละ 79.88 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 
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ดังนั้น กล่าวได้ว่าการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวงในประเด็น “การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนต าบลผาปัง” มีความคุ้มค่า เพราะสามารถบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย มี Benefit - 
Cost Ratio มากกว่าปี 2557 ในขณะที่การมีส่วนร่วมของระชาชน และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนมี
ความหลากหลายประเมินเป็นค่าใช้จ่ายมิได้ 

 
การประเมินผลกระทบ จะเป็นการสรุปเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการพรรณนา ทีเ่ป็นผลอันสืบเนื่องจากการ

บริหารจัดการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ต าบลผาปังและเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปัง ได้ปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่
คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่าง และภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบต่อการ
พัฒนาในมิติอ่ืน หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ทั้งใน
และนอกพ้ืนที่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจ  ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจากนี้ยังค านึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ คณะกรรมการป่า
ชุมชนต าบลผาปังของแยกผลกระทบเป็นประเด็นต่างดังนี้ 

1) ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนร่วมกับรมป่าไม้ ที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ ส่วนใหญ่จะเป็นสร้างมูลค่าเพ่ิมจากป่า การใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชน การสร้างให้ชุมชนในต าบลผาปังมีงานท า ไม่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในชุมชนเมือง และการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
สร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต าบลผาปัง ส าหรับผลกระทบทางลบ จะเป็นการสูญเสียอาชีพ/
ทรัพย์สินของกลุ่มมอดไม้ประจ าหมู่บ้าน หรือการสูญเสียสุขภาพจิต ของกลุ่มอิจฉา ผู้น าชุมชนรุ่นเก่า ที่ไม่ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะใหม่ ที่มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับจากประชาชนมากกว่าในวาระสมัยที่
กลุ่มผู้น ารุ่นเก่าด ารงต าแหน่งอยู่ในอดีตที่ผ่าน 

2) ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สังคมจากการด าเนินงานการบริหารจัดการป่า
ชุมชนร่วมกับรมป่าไม้ ซ่ึงจะเป็นการรวมตัวของภาคประชาชน ประชาสังคม ทั้งผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน พระสงฆ์ ครู
อาจารย์ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนสาธารณะในรูปแบบปัญญาปฎิบัติศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
โครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน และการสร้างความเป็นธรรมให้สังคมที่สอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิตและความสมดุลทางธรรมชาติในชุมชนต าบลผาปัง และชุมชนข้างเคียง ที่ต้องปฏิบัติตาม “ธรรมนุญ
ต าบลผาปัง” 

3) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินงานการบริหาร
จัดการป่าชุมชนร่วมกับรมป่าไม้ เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ และด้านภูมิสถาปัตย์ 
คณะกรรมการชุมชนได้ร่วมกันออกแบบ ขยายผล สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ แปรวิกฤตเป็นโอกาส โดยน าปัญหามา
แก้ไขให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถบริหารจัดการ
ขยะ เศษไม้ กิ่งไม้ เศษวัตถุดิบที่เกิดจากหัตถอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน ชุมชน เป็นต้น 
 

4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จะเป็นผลกระทบที่ได้อย่างเสีย เสียอย่าง อันเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ และภัยจากมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมชุมชนผาปัง โดยเฉพาะเกิดจากผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2557-2558 ชุมชนผาปังทั้งต าบล ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่ได้ท านา แต่ก็มีรายไดเ้สริมจากป่าชุมชนมา
ทดแทนเฉลี่ยต่อครัวเรือน 8,120 บาท/ปี(462 ครัวเรือน) จากสมุนไพรพ้ืนบ้าน (มะขามโคก) ปลาไหลเผือก เห็ดถอบ อ่ึง และแย ้ 
มีมวลรวมรายได้จ านวน 3,751,440 บาท/ปี เป็นผลกระทบที่ดีต่อการกระจายรายได้ของประชาชนต าบลผาปัง ทางออกที่เป็น
ประโยชน์กับชุมชน  
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ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชนต าบลผาปัง ยังไม่รวมรายได้ที่สรร

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากสังคมร่วม CSV ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม 
Social enterprise อาทิ 

1) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ่ (2555-2560) 
2) หัตถอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ (2560-2565) 
3) นวัตกรรมพลังงานชุมชน (2560 -2565) 
4) นวัตกรรมถ่านไผ่ประสิทธิภาพสูง Bamboo Activated Charcoal (2560 -2565) 
5) วิสาหกิจการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน (ถนนไผ่) แผนปี 2560 -2565 

 

  
อย่างไรก็ตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยหลักที่คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมป่าชุมชน และ

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ได้มีความตระหนักในการออกแบบ รายละเอียดความคุ้มค่าที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตและ
ความสมดุลทางธรรมชาติในชุมชนผาปัง ภายใต้การบริหารจัดการ “คน และป่า” ให้อยู่ร่วมกันได้ภายใต้กฏหมาย และ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ดังแสดงในผลการด าเนินงานในบทที่ 3 จะพบว่าวัตถุดิบในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เป็นเครื่องมือ กลไก
ขับเคลื่อนเป็นผลประโยชน์มาจากป่าชุมชน อาทิ การท่องเที่ยวตามวิถี หัตถอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ เป็นต้น ส าหรับการ
แปรรูปไผ่ และวิสาหกิจพลังงานชุมชน จะเป็นการบริหารจัดการเครือข่ายประชากรไผ่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชนใน
พ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียงเท่านั้น และจึงยังไม่สามารถที่จะสรุปประเมินในรายเอียดให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2558 เพราะ
กิจกรรมโครงการต่างๆ อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ออกแบบการตลาด และประเมินความคุ้มทางเศรษฐกิจ ด้วยปัญญา
ปฏิบัติจริง ซึ่งคาดว่าจะสามารถจะสรุปประเมินได้ภายในปี 2559 เป็นต้นไป 
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5) ผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการเมืองและความมั่นคงระดับท้องที่ ท้องถิ่น จะมีกลุ่มคน 28 คน คิด
เป็น ร้อยละ 2.04 ของจ านวนประชากรต าบลผาปัง ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1-2 ซึ่งเป็นเขตต้นน้ า ซึ่งมีความคิดเห็น
ตามทัศนคติของลูกหลานที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปอาศัยในต่างถิ่น และมีความคิดเห็นต่างจากคณะกรรมการชุมชน และ
เสียงส่วนใหญ่ในต าบลผาปัง คนกลุ่มนี้ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน จะมุ่งคอยใส่ร้ายป้าย
สี อิจฉา เหมือนชีวิตในการแสดงละครทีวี ซึ่งเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ท าลายความมั่นคงระดับท้องที่ ท้องถิ่น มา
โดยตลอดระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นผลพวงมาจากผิดหวังในการเลือกตั้งท้องที่ ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง จะถูกสังคมลงโทษที่แสดง
ตามโอกาสต่างเช่น เวลามีกิจกรรมในกลุ่มดังกล่าว พระสงฆ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ครู อาจารย์ จะไม่ให้
ความร่วมมือ จะถูกโดดเดี่ยวในสังคม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


